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RESUMO 
 

A hiperatividade vasomotora simpática e a disfunção do reflexo barorreceptor (RB) 

estão envolvidas no desenvolvimento e manutenção da hipertensão arterial (HA) 

renovascular de Goldblatt 2 rins, 1 clipe (2R-1C). Este modelo experimental de HA é 

considerado dependente da ativação do sistema renina-angiotensina, sendo que a 

interação da angiotensina (Ang) II com seu receptor do subtipo 1 (AT1) ativa enzimas 

NAD(P)H oxidases, as quais aumentam a produção de ânions superóxidos. Nossa 

hipótese é que o estresse oxidativo pode contribuir para as disfunções 

cardiovasculares no modelo 2R-1C. O objetivo da presente Tese foi avaliar a 

pressão arterial média (PAM), o RB e a atividade nervosa simpática renal (ANSr) em 

ratos Wistar após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg/dia), um 

antioxidante. Comparativamente, os mesmos parâmetros foram avaliados sob o 

efeito do tratamento com losartan (Los - 30 mg/kg/dia), um bloqueador de AT1. Além 

disso, a expressão gênica (RNA mensageiro) de AT1, subunidades da NAD(P)H 

oxidase (p47phox e gp91phox) e as principais enzimas antioxidantes: superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) foram avaliadas no 

córtex renal como marcadores de estresse oxidativo renais. O tratamento com Vit C 

reduziu a PAM e ANSr basais apenas no grupo hipertenso, aumentou o ganho do 

RB cardíaco para a resposta bradicárdica (componente vagal) e melhorou a 

sensibilidade do RB renal nos grupos controle e 2R-1C, porém com maior 

intensidade no grupo hipertenso. Adicionalmente, a Vit C reduziu a expressão gênica 

de AT1 apenas no rim clipado e aumentou significativamente a expressão de GPx 

em ambos os rins do grupo hipertenso. O tratamento com Los normalizou a PAM e 

ANSr e aumentou o ganho do RB cardíaco para a resposta bradicárdica apenas no 

grupo hipertenso e melhorou a sensibilidade do RB renal com maior intensidade no 

grupo 2R-1C. Portanto, a presente Tese mostrou que o tratamento crônico com Vit C 

melhorou os níveis tensionais e o controle do RB no coração e sobre a ANSr 

associados à redução na expressão gênica de AT1 e aumento da GPx no rim 

isquêmico. Em conjunto, esses dados apontam para um papel importante do 

estresse oxidativo e ANSr na manutenção da HA dependente de Ang II. 

Palavras-chave: hipertensão renovascular, atividade nervosa simpática renal, 

controle reflexo barorreceptor, vitamina C, losartan.    



 

x 
 

ABSTRACT 

 

Sympathetic vasomotor hyperactivity and baroreflex dysfunction are involved in the 

development and maintenance of Goldblatt 2 kidney, 1 clip (2K-1C) model of 

renovascular arterial hypertension (AH).  This experimental model of AH is renin-

angiotensin system activation-dependent and the interaction of angiotensin (Ang) II 

with its subtype 1 receptor (AT1) activates the NAD(P)H oxidases enzymes, 

increasing superoxide anion production. We hypothesized that oxidative stress 

contributes to cardiovascular dysfunctions in the 2K-1C model. The aim of the 

present study was to evaluate the effects of chronic administration of an antioxidant, 

vitamin C (Vit C - 150 mg/kg/day) on mean arterial pressure (MAP), baroreceptor 

reflex (BR) and renal sympathetic nerve activity (rSNA) in male Wistar 2K-1C rats. 

Comparatively, the same cardiovascular parameters were evaluated under the effect 

of chronic treatment with AT1R blocker, losartan (Los - 30 mg/kg/day). Moreover, 

gene expressions (messenger RNA) of AT1, NAD(P)H oxidase subunits (p47phox 

and gp91phox) and the main antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), 

catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) were evaluated in the renal cortex 

as renal oxidative stress markers. Vit C treatment decreased basal MAP and rSNA 

only in the hypertensive group, increased cardiac BR gain to the bradycardic 

response (vagal component) and improved renal BR sensibility in control and 2K-1C 

groups, more intensely in hypertensive group. Addionally, Vit C decreased AT1 gene 

expression only in the clipped kidney and augmented GPx expression in both 

kidneys of hypertensive group. Los treatment normalized PAM and rSNA and 

increased cardiac BR to the bradycardic response only in the hypertensive group and 

improved renal BR more intensely in 2K-1C group. Therefore, the present study 

showed that chronic Vit C treatment improved hypertension and the control of 

baroreceptor reflex to the heart and the rSNA associated with reduced gene 

expression of AT1 and increased GPx expression in the ischemc kidney. Taken 

altogether, these data suggest a role for oxidative stress and rSNA in the 

maintenance of Ang II-dependent AH. 

 

Key-words: renovascular hypertension, renal sympathetic nerve activity, 

baroreceptor reflex, vitamin C, losartan. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial (HA) é caracterizada pela manutenção de níveis 

tensionais elevados contra a parede do vaso arterial, provocando ao longo do tempo 

lesões em órgãos-alvo. As complicações em longo prazo decorrentes do aumento 

de pressão arterial (PA) incluem morte prematura, doença arterial coronariana, 

infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal 

crônica, acidente vascular cerebral e perda da visão. Dessa forma, a HA é 

considerada um importante fator de risco independente para doenças 

cardiovasculares, acometendo uma porcentagem significativa da população. No 

Brasil, sua prevalência é > 25% na população adulta (Lessa, 2001; Laterza et al., 

2007).  

A grande maioria dos casos de HA rotula-se hipertensão primária ou 

essencial, quando a causa do aumento do nível pressórico é indefinida. Nesse caso, 

a patogênese da HA é explicada pela interação de fatores genéticos, fatores 

ambientais e características individuais. Nos casos em que a etiologia da HA é 

conhecida, rotula-se hipertensão secundária. Uma forma frequente de hipertensão 

secundária é a hipertensão renovascular, definida pela presença de HA e estenose 

significativa da artéria renal. Sua prevalência é de 4% na população geral e é a 

principal causa potencialmente curável de HA. As principais etiologias da 

hipertensão renovascular são, por ordem de frequência, aterosclerose, fibrodisplasia 

muscular e arterite (V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2006). 

A interação de mecanismos fisiopatológicos que envolvem a regulação da PA 

está envolvida no desenvolvimento da HA humana e experimental, como a elevação 
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da atividade do sistema nervoso simpático (SNS), através de seu controle tônico e 

reflexo da PA, e a ativação de sistemas e fatores humorais, como sistema renina-

angiotensina (SRA), aldosterona, arginina vasopressina e endotelinas. Além desses 

mecanismos vasoconstritores clássicos, tem sido destacado o papel das espécies 

reativas de oxigênio (ROS) na gênese da HA (Sagar et al., 1992; Russo et al., 1998). 

Além disso, uma possível atenuação de fatores vasodilatadores, como óxido nítrico 

(NO), fator natriurético atrial, bradicinina e prostaglandinas, também pode estar 

envolvida nessa patologia (Champlain et al., 2004). 

A hipertensão renovascular tem sido extensivamente estudada utilizando o 

modelo experimental 2 rins, 1 clipe (2R-1C) proposto por Goldblatt e colaboradores 

em 1934, o qual foi inicialmente desenvolvido em cães e consiste na obstrução 

parcial da artéria renal através da implantação de um clipe de prata. Assim, a HA é 

produzida em resposta à hipoperfusão renal ativando o SRA, e acredita-se hoje que 

o aumento nos níveis tensionais deva-se à maior liberação de renina pelo rim 

clipado, com conseqüente formação de angiotensina II (Ang II) e todas as suas 

repercussões cardiovasculares, renais, neurais e endócrinas (Navar et al., 1998). 

Pelo fato do modelo de HA 2R-1C ser dependente de Ang II, esse foi escolhido para 

ser estudado na presente Tese.  

O papel da Ang II no desenvolvimento da HA tem sido atribuído ao seu efeito 

pressor mediado por vias de interações, sobretudo com receptores de Ang subtipo 1 

(AT1) amplamente distribuído no organismo. Dessa forma, a Ang II pode atuar no 

músculo liso vascular, coração, rins, glândulas adrenais e cérebro, produzindo 

diversos efeitos periféricos e centrais. A ação da Ang II sobre receptores AT1 no 
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músculo liso vascular aumenta a resistência periférica e a PA. Outro efeito periférico 

da Ang II é a ação direta nos túbulos renais, estimulando a reabsorção de sódio e no 

córtex da adrenal estimulando a secreção de aldosterona. Assim, a Ang II promove 

retenção de sódio e água e expansão do volume. Em adição aos efeitos clássicos 

como hormônio circulante, sabe-se que a Ang II contribui efetivamente para a HA 

através de suas ações no sistema nervoso central (SNC), as quais incluem ativação 

central da sede e apetite ao sódio, aumento de secreção de vasopressina, 

modulação da atividade tônica do SNS e reflexos cardiovasculares que controlam a 

PA (Ploth, 1983; Edmunds et al., 1991; Reid, 1992; Mitchell & Navar, 1995; 

Melaragno & Fink, 1996; Johnson & Thunhorst, 1997; Matsukawa et al., 1998). Além 

disso, foi demonstrado in vitro que em células do músculo liso vascular a interação 

da Ang II com receptores AT1 aumenta a produção de ROS, principalmente de 

ânions superóxidos (O2¯) (Griendling et al., 1994). 

A produção excessiva de ROS causa um desequilíbrio entre os mecanismos 

pró-oxidantes e antioxidantes, o que resulta nos processos de oxidação de 

macromoléculas biológicas, como DNA, proteínas, carboidratos e lipídeos, com 

comprometimento ou perda de suas funções. Essa condição é conhecida como 

estresse oxidativo. Um grande número de evidências tem demonstrado que o 

estresse oxidativo contribui para a patogênese de diversas doenças 

cardiovasculares, inclusive na gênese da HA, na qual o estresse oxidativo tem sido 

estudado nos vasos, rins e SNC (Cai & Harrison, 2000; Harrison & Gongora, 2009). 

Uma vez que foi demonstrado que o estresse oxidativo sistêmico está associado ao 

aumento da atividade plasmática de renina e da PA no modelo 2R-1C (Lerman et al., 
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2001), a presente Tese estudou se o estresse oxidativo contribui para as disfunções 

cardiovasculares nesse modelo. 

O ânion O2¯ é o mais importante das ROS produzidas nos vasos, sendo 

formado pela redução incompleta do oxigênio molecular. Embora o ânion O2¯ possa 

exercer efeitos próprios na função vascular, este também é importante na geração 

de outras ROS. Múltiplos sistemas enzimáticos produzem ânions O2¯ e seus 

derivados, tais como nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NAD(P)H) oxidase, 

xantina oxidase, NO sintase e mieloperoxidase (Taniyama & Griendling, 2003). A 

enzima NAD(P)H oxidase é a principal fonte de ROS no sistema cardiovascular, 

sendo encontrada na membrana das células musculares lisas vasculares (Griendling 

et al., 2000) e células endoteliais (Bayraktutan et al., 2000).  

A NAD(P)H oxidase é um complexo enzimático constituído por subunidades 

associadas à membrana (gp91phox e p22phox) e subunidades citoplasmáticas 

(p47phox, p40phox e p67phox e Rac - uma pequena proteína G). A Ang II ativa a 

NAD(P)H oxidase, induzindo a ligação das subunidades citoplasmáticas às 

subunidades de membrana. A interação da Ang II com o receptor AT1 inicia o 

processo de ativação pela fosforilação da subunidade p47phox que, então, se liga às 

subunidades gp91phox e p22phox ativando a enzima (Griendling et al., 2004). 

Eventos cruciais entre a estimulação do receptor AT1 e fosforilação da p47phox 

incluem a ativação da fosfolipase D, proteína quinase C e c-Src tirosina quinase (Cai 

et al., 2003). 

Sob condições de Ang II elevada, a maior ativação da NAD(P)H oxidase e o 

consequente aumento da produção de ânion O2¯ podem comprometer a 
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vasodilatação dependente do endotélio reduzindo a biodisponibilidade de NO. O 

ânion O2¯ reage com o NO e produz peroxinitrito (ONOO¯), uma importante espécie 

reativa de nitrogênio (Griendling et al., 2000; Cai & Harrison, 2000). Assim, a 

ativação dessa enzima produtora de ROS pode contribuir para o estado 

hipertensivo. Foi demonstrado que o estresse oxidativo aumentado, tanto 

sistemicamente como nos rins de ratos 2R-1C, pode contribuir para um fator de 

distúrbio da função renal no rim clipado (Welch et al., 2003). Uma vez que o modelo 

2R-1C é dependente de Ang II, foi investigado na presente Tese se o estresse 

oxidativo renal está associado à expressão gênica de receptores AT1 e as 

subunidades da NAD(P)H oxidase (p47phox e gp91phox) como marcadores de 

estresse oxidativo nos rins clipado e não clipado de animais hipertensos 

renovasculares. 

No estado de estresse oxidativo ocorre a depleção da defesa antioxidante, 

uma vez que o sistema pró-oxidante excede os mecanismos antioxidantes 

endógenos. Antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixas 

concentrações, comparadas a de um substrato oxidável, retarda ou inibe 

significativamente a oxidação desse substrato. A primeira defesa endógena contra 

as ROS é constituída pelas principais enzimas antioxidantes: superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx). As defesas não enzimáticas 

são compostas principalmente pela glutationa (GSH) e vitamina C (Vit C), dois 

antioxidantes hidrossolúveis (Halliwell & Gutteridge, 1999). 

A enzima SOD converte o ânion O2¯ em peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual 

é uma importante forma de oxigênio reativo citotóxico. O H2O2 é subseqüentemente 
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convertido em água e oxigênio molecular pelas enzimas CAT e GPx. Dessa forma, a 

SOD, a CAT e a GPx constituem o principal sistema antioxidante de defesa. Essas 

enzimas atuam em conjunto evitando a formação de radical hidroxila, contra o qual 

não existe sistema endógeno de defesa. Assim, é importante que haja um equilíbrio 

entre a atividade das enzimas antioxidantes para a manutenção da integridade 

celular (Yu, 1994). Foi observado no modelo 2R-1C em porcos que a atividade 

enzimática de SOD, CAT e GPx está diminuída no córtex dos rins clipado e não 

clipado (Lerman et al., 2001). Em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), a dieta 

rica em antioxidantes diminuiu a severidade da HA, melhorou o estresse oxidativo e 

as anormalidades da atividade das enzimas antioxidantes (Zhan et al., 2004). Na 

presente Tese, a expressão gênica de cobre-zinco SOD (CuZnSOD), CAT e GPx foi 

analisada no córtex renal de ratos 2R-1C. 

A utilização de antioxidantes a fim de inibir a ação das ROS tem demonstrado 

o papel do estresse oxidativo nos mecanismos patogênicos de diversas doenças 

cardiovasculares (Chade et al., 2003). A Vit C, também conhecida como ácido 

ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel e importante sequestradora de ROS que 

participa de diversos processos metabólicos e fisiológicos, como regeneração de α-

tocoferol, síntese de adrenalina e corticosteróides (Frei et al., 1989). Nos mamíferos 

é considerada um dos antioxidantes mais importantes devido ao seu amplo espectro 

de atividade capaz de neutralizar ânion O2¯, ONOO¯ e radical hidroxila (Namiki, 

1990). Sendo assim, a Vit C foi o antioxidante escolhido na presente Tese para 

investigar o papel do estresse oxidativo nas alterações cardiovasculares 

encontradas na hipertensão renovascular.  
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Estudos apontam fortemente para a participação da hiperatividade 

vasomotora simpática na patogênese da HA, embora não definitivamente 

comprovada. Foi demonstrado que o tônus simpático encontra-se elevado no 

modelo 2R-1C (Faber & Brody, 1983; Nakada et al., 1996), bem como na 

hipertensão renovascular humana (Johansson et al., 1999). Bergamaschi e 

colaboradores (1995) mostraram a participação da região rostroventrolateral do 

bulbo (RVLM) na manutenção da HA em ratos 2R-1C. A RVLM é uma área pressora 

que contém neurônios diretamente projetados aos neurônios pré-ganglionares 

simpáticos, importante no controle tônico e reflexo cardiovascular. A hiperatividade 

simpática na HA está associada ao efeito central da Ang II na RVLM e outras 

regiões de controle de atividade vasomotora simpática, como o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN). A microinjeção central de um bloqueador de 

receptor AT1 na RVLM reduz a PA e a atividade simpática lombar em animais SHR 

(Allen, 2001). Na presente tese, foi testada a hipótese da Ang II contribuir para o 

aumento da atividade simpática no modelo 2R-1C via receptor AT1. Para tanto, os 

animais foram tratados cronicamente com losartan (Los). 

Estudos prévios em nosso laboratório mostraram que a atividade nervosa 

simpática renal (ANSr) está aumentada nos animais 2R-1C (Oliveira-Sales et al., 

2008). Katholi e colaboradores (1982) demontraram que a denervação renal melhora 

a HA desses animais, sugerindo a participação da atividade simpática sobre o rim de 

animais 2R-1C. As alterações na ANSr durante o desenvolvimento da HA têm sido 

atribuídas aos efeitos periféricos da Ang II. O nervo simpático renal inerva os 

túbulos, vasos e células justaglomerulares do rim. O aumento da ANSr diminui a 

excreção urinária de sódio e água, reduz o fluxo sanguíneo renal e a taxa de 



Introdução                                                                                                                               8 

 
Erika Emy Nishi 
 

filtração glomerular e, ainda, causa aumento da ativação do SRA estimulando a 

liberação de renina pelas células justaglomerulares. A Ang II, por sua vez, age 

diretamente em receptores AT1 amplamente localizados no rim. Assim, a alteração 

na ANSr influencia a função renal modificando-a diretamente através da inervação 

específica e indiretamente pelas ações intrarenais da Ang II levando ao 

desenvolvimento da HA (DiBona, 1997). Recentemente, em um interessante estudo, 

foi observado que a denervação renal bilateral normalizou a HA em pacientes 

hipertensos refratários ao tratamento medicamentoso, mostrando que há forte 

influência da ANSr no que diz respeito à manutenção dos níveis tensionais (Krum et 

al., 2009). 

Apesar de se conhecer os efeitos da Ang II, o mecanismo angiotensinérgico 

de aumento da atividade simpática não está totalmente esclarecido. Uma hipótese é 

que as ações da Ang II sejam mediadas pelo estresse oxidativo no SNC. 

Zimmerman e colaboradores (2002) mostraram que os ânions O2¯ são mediadores 

da ação aguda da Ang II sobre a PA e o comportamento de ingestão de líquido 

originado do SNC. Além disso, foi demonstrado que as ROS podem aumentar a 

atividade central e periférica do SNS e aumentar a PA (Campese et al., 2004). 

Frente a essas evidências, sugere-se que o estresse oxidativo tenha participação na 

ação angiotensinérgica sobre o SNS na hipertensão dependente de Ang II. Oliveira-

Sales e colaboradores (2008; 2009) mostraram que a microinjeção de antioxidantes 

na região RVLM reduz a PA e a atividade simpática nos animais 2R-1C. No entanto, 

não se sabe se o tratamento crônico de antioxidante produz as mesmas respostas 

nesse modelo. Um dos objetivos da presente Tese foi avaliar o efeito crônico da Vit 

C sobre a hiperatividade vasomotora simpática e o controle reflexo barorreceptor 
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renal de ratos 2R-1C. Comparativamente, o bloqueio de receptores AT1 com Los foi 

realizado com o objetivo de se avaliar o papel deste receptor no que diz respeito a 

esses parâmetros. 

Estudos clínicos e experimentais têm mostrado que o controle reflexo da PA 

está comprometido na HA. A disfunção do controle fino da PA momento a momento 

pode ser verificada pela depressão da atividade aferente barorreceptora, uma vez 

que o reflexo barorreceptor é considerado um marcador do controle autonômico e o 

mais importante regulador em curto prazo da PA (Chapleau et al., 1995). A redução 

da sensibilidade do reflexo barorreceptor está associada à morte súbita que se 

segue ao infarto agudo do miocárdio, desse modo, o estudo dos mecanismos 

implicados no prejuízo do reflexo barorreceptor induzido pela HA se caracteriza por 

grande relevância clínica (Farrell et al., 1991).  

Lohmeier & Hildebrandt (1998) mostraram que a hipertensão induzida pela 

administração crônica de Ang II produz supressão mantida da ANSr, sugerindo que 

o reflexo barorreceptor tem participação crônica sobre a atividade simpática, pelo 

menos, sobre a atividade simpática renal. Está bem estabelecido que na hipertensão 

renovascular clínica e experimental a sensibilidade reflexa barorreceptora está 

prejudicada (Head & Burke, 2001; Gao et al., 2002), entretanto, os fatores 

associados a esse comprometimento não estão bem definidos. Além do nível de PA 

e estiramento vascular, substâncias neurohumorais, como a Ang II e fatores 

parácrinos, como os ânions O2¯, podem influenciar a sensibilidade reflexa 

barorreceptora. Sugere-se que a Ang II tenha um papel importante no prejuízo do 

reflexo barorreceptor, e o mecanismo pode ser pelo aumento de ROS, uma vez que 
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a indução do estresse oxidativo em coelhos normais comprometeu a função 

barorreceptora (Guo & Abboud, 1984; Li et al., 1996; Nightingale et al., 2003). Sendo 

assim, a presente Tese avaliou se o tratamento crônico com Vit C ou Los produz 

alterações sobre o controle reflexo barorreceptor cardíaco e renal. 

Diante todas essas evidências, a hipótese da presente Tese é que o aumento 

de atividade simpática e a disfunção do reflexo barorreceptor mediados pela Ang II 

estejam associados ao aumento de marcadores de estresse oxidativo renais na 

hipertensão renovascular 2R-1C.  



Objetivos                                                                                                                                 11 

 
Erika Emy Nishi 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

A presente Tese teve como objetivo avaliar o papel do estresse oxidativo 

dependente de Ang II sobre as alterações cardiovasculares e marcadores renais do 

estresse oxidativo na hipertensão arterial renovascular.  

2.2. Objetivos específicos 

1 - Avaliar se a administração crônica de um antioxidante produz alterações 

na hipertensão arterial, na hipertonia simpática e no prejuízo do controle reflexo 

barorreceptor em animais 2R-1C. 

2 - Avaliar se o bloqueio crônico de receptores AT1 produz alterações na 

hipertensão arterial, na hiperatividade simpática e no prejuízo do controle reflexo 

barorreceptor em animais hipertensos renovasculares. 

3 - Avaliar a expressão gênica de receptor AT1, subunidades da NAD(P)H 

oxidase (p47phox e gp91phox) e as principais enzimas antioxidantes (CuZnSOD, 

CAT e GPx) no córtex renal de animais 2R-1C antes e após o tratamento crônico 

com Vit C. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Protocolo experimental 

O trabalho foi dividido em duas séries de experimentos. Em ambas as séries 

os animais foram oralmente tratados durante sete dias consecutivos com veículo, Vit 

C ou Los a partir da sexta semana da implantação do clipe de prata ou cirurgia 

fictícia.  

Na primeira série avaliamos os parâmetros funcionais. Os animais foram 

aleatorizados em seis grupos experimentais: 

I) Controle: normotensos tratados com veículo; 

II) Controle + Vit C (C + Vit C): normotensos tratados com Vit C; 

III) Controle + Los (C + Los): normotensos tratados com Los; 

IV) 2R-1C: hipertensos tratados com veículo; 

V) 2R-1C + Vit C: hipertensos tratados com Vit C; 

VI) 2R-1C + Los: hipertensos tratados com Los. 

Na segunda série de experimentos foi realizada a análise da expressão dos 

RNA mensageiros (RNAm) de receptor AT1, p47phox, gp91phox, CuZnSOD, CAT e 

GPx no córtex renal de quatro grupos: 
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I) Controle: normotensos tratados com veículo; 

II) Controle + Vit C (C + Vit C): normotensos tratados com Vit C; 

III) 2R-1C: hipertensos tratados com veículo; 

IV) 2R-1C + Vit C: hipertensos tratados com Vit C. 

3.2. Animais 

Para a realização deste trabalho foram utilizados ratos Wistar adultos com 

peso entre 150 e 180 g, provenientes do Biotério Central da UNIFESP (CEDEME) e 

o protocolo experimental foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP (Processo: CEP 1583/08). Os animais foram mantidos em 

salas especiais mantendo ciclo claro/escuro (12/12 horas), ração padrão (Nuvital®) e 

água ad libitum, no biotério do laboratório da Disciplina de Fisiologia Cardiovascular 

e Respiratória e agrupados em gaiolas coletivas com no máximo cinco animais. 

3.3. Indução da hipertensão arterial renovascular 

Para obtenção de animais hipertensos foi utilizado o modelo de hipertensão 

renovascular (modelo Goldblatt, 2R-1C). Os animais foram anestesiados 

intraperitonealmente (ip) com xilazina (20 mg/kg - Vetbrands, Brasil) e ketamina (40 

mg/kg - Vetbrands, Brasil), a artéria renal esquerda foi cuidadosamente separada do 

tecido conectivo e respectiva inervação e, então, parcialmente ocluída pela 

implantação de um clipe de prata (0,2 mm de abertura) como descrito por Goldblatt e 

colaboradores (1934). Esse procedimento reduz o fluxo sanguíneo renal em 

aproximadamente 50%. Posteriormente, esperou-se um período de seis semanas 
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para a obtenção de um estado hipertensivo estável, esta fase é considerada 

dependente de Ang II e há  hipertonia simpática (Martinez-Maldonado, 1991). Foi 

realizada a cirurgia fictícia nos animais controles, ou seja, esses animais foram 

submetidos ao mesmo procedimento, porém sem a oclusão parcial da artéria renal. 

 3.4. Registro indireto da pressão arterial caudal 

Para confirmar o estado hipertensivo dos animais com o clipe de prata 

implantado na artéria renal esquerda ou estado normotensivo dos animais 

submetidos à cirurgia fictícia foi realizada a medida da pressão de cauda pelo 

método não invasivo de pletismografia de cauda durante a sexta semana após o 

procedimento cirúrgico. 

A PA caudal foi determinada através de um sistema de esfigmomanômetro 

(Narco Bio-system Inc, Houston, TX, EUA) utilizando um manguito inflável na cauda 

dos animais para oclusão e desoclusão da artéria e um transdutor de pulso para 

detecção do pulso arterial (ADInstruments, Austrália). Foi considerada a média de 4 

registros realizados no mesmo animal. 

Os animais foram previamente submetidos à adaptação ao procedimento 

durante três dias consecutivos para reduzir o estresse. Foram considerados 

hipertensos os animais com pressão de cauda ≥ 200 mmHg (próxima à pressão 

sistólica). O registro indireto da PA caudal foi realizado apenas antes do tratamento 

para selecionar os animais hipertensos e controles, portanto, os dados de pressão 

adquiridos por esse método não foram considerados como PA basal.  
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3.5. Tratamento crônico 

O tratamento foi realizado por gavagem durante sete dias consecutivos (uma 

vez ao dia entre 12:00 e 14:00 horas) a partir da sexta semana da implantação do 

clipe ou cirurgia fictícia. Os tratamentos foram realizados com veículo (NaCl 0,9%), 

Vit C (150 mg/kg/dia - Roche, Rio de Janeiro, Brasil) ou Los (30 mg/kg/dia - Medley, 

Campinas, Brasil). O volume de Vit C administrado nos animais foi de 0,18-0,26 ml e 

o volume de Los foi de 0,75-1,0 ml para ratos com peso entre 250-350 g, 

respectivamente. O volume de veículo foi ajustado de acordo com o volume de Vit C 

ou Los. 

3.6. Aquisição dos parâmetros cardiovasculares 

Para registro direto de PA pulsátil (PAP) e administração intravenosa (iv) de 

drogas, os animais foram submetidos à cateterização artério-venosa seis semanas 

após a cirurgia para indução da hipertensão arterial ou cirurgia fictícia. Os animais 

foram anestesiados com xilazina (20 mg/kg, ip) e ketamina (40 mg/kg, ip) e cateteres 

constituídos por tubos de polietileno PE-10 e PE-50 (Clay Adams, Parsipanny, NJ, 

USA) conectados foram introduzidos na artéria e a veia femorais. Após a 

recuperação da anestesia, os animais foram colocados em gaiolas individuais e 24 

horas depois submetidos aos experimentos funcionais. 

A PAP e a frequência cardíaca (FC) foram registradas on line através de uma 

placa analógico-digital PowerLab (ADInstruments, Austrália), com frequência mínima 

de aquisição de 2 KHz. Os registros de PA média (PAM) e FC basais foram 

adquiridos após um período de 20 minutos de adaptação às condições 

experimentais. 



Metodologia                                                                                                                            16 

 
Erika Emy Nishi 
 

3.6.1. Análise do reflexo barorreceptor cardíaco 

Para analisar o controle reflexo barorreceptor da FC foi realizada a infusão 

endovenosa (ev) em bôlus de fenilefrina (Sigma-Aldrich Co, EUA - 3 µg/kg) nos 

animais acordados, em um volume máximo de 0,1 mL, para produzir aumento 

abrupto da PA (36 ± 3 mmHg) e bradicardia reflexa. A variação de FC foi dividida 

pela variação de PAM e, assim, o ganho do reflexo barorreceptor cardíaco foi 

expresso em bat/mmHg. 

3.7. Aquisição da atividade nervosa simpática renal 

Pelo menos 2 horas após o experimento de avaliação do reflexo barorreceptor 

cardíaco, os animais foram anestesiados lentamente com uretana (etil carbamato, 

1,4 g/kg, ev - Sigma-Aldrich Co, EUA) para registrar a ANSr pós-ganglionar. A ANSr 

mantém-se preservada em ratos anestesiados com uretana, porém, aparentemente, 

o mesmo não ocorre com respostas de FC (Shimokawa et al., 1998). Apenas os 

valores de PAM e ANSr foram analisadas nesta etapa. 

A traqueostomia foi realizada para a diminuição da resistência de vias aéreas 

e o ar inspirado enriquecido com oxigênio. A temperatura corporal do animal foi 

mantida em 37ºC por meio de um sistema servo-controlado (Letica Scientific 

Instruments®). Os animais foram posicionados em posição ventral no estereotáxico 

e uma incisura retroperitoneal foi feita para expor o nervo simpático renal esquerdo. 

O nervo foi cuidadosamente dissecado e separado da artéria e veia renal e demais 

tecidos adjacentes. Após dissecção, o nervo renal foi posicionado sobre um eletrodo 

de platina em uma configuração bipolar sendo mantido imerso em óleo mineral 

durante todo o experimento. O registro foi sempre realizado na junção entre as 
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artérias renal e aorta. O sinal do nervo renal foi visualizado com auxilio do 

osciloscópio (Tektronix TDS 220) e o ruído da atividade avaliado em um amplificador 

de áudio. A atividade do nervo foi amplificada 20.000 vezes (Neurolog, UK) e filtrada 

com faixa de frequência de 50 a 1.000 Hz. Durante os experimentos, a atividade 

simpática foi retificada e integrada on line. Todos os registros foram adquiridos em 

frequência de amostragem de 2 KHz.   

3.7.1. Análise do reflexo barorreceptor renal 

O reflexo barorreceptor renal foi avaliado juntamente com o registro do nervo 

simpático renal. Foram realizadas infusões em bôlus de doses pressoras fenilefrina 

(3, 5 e 10 µg/kg, ev) e doses depressoras de nitroprussiato de sódio (Sigma-Aldrich 

Co, EUA - 5, 15 e 20 µg/kg, ev) para produzir aumento e queda, respectivamente, da 

PAM (de 20 a 55 mmHg) e queda e aumento reflexos, respectivamente, da ANSr. As 

diferentes doses de fenilefrina e nitroprussiato de sódio foram administradas 

aleatoriamente com intervalo de pelo menos 5 minutos ou até que o valor de PAM 

retornasse ao basal.   

O ganho do reflexo barorreceptor renal foi determinado pela razão da 

variação reflexa de ANSr pela variação de PAM induzidos pelas doses crescentes 

de drogas vasoativas e, assim, expresso em pps/mmHg. Os valores de variação de 

PAM e ANSr correspondentes foram plotados em um gráfico para construir curvas 

de regressão linear para cada droga vasoativa administrada e para cada grupo 

experimental. Os slopes (inclinação da linha) foram comparados entre os diferentes 

grupos estudados para determinar função barorreceptora.  
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3.7.2. Determinação do nível de ruído basal 

A atividade simpática foi analisada posteriormente por meio de um programa 

de computador (Spike Histogram – PowerLab, ADInstruments, Austrália) que permite 

a discriminação e contagem dos potenciais nervosos renais a partir do ruído de 

fundo. O nível de ruído basal do nervo simpático renal foi determinado pela 

administração do bloqueador ganglionar hexametônio (Sigma-Aldrich Co, EUA - 30 

mg/kg, ev) ao final dos experimentos, como mostra a figura 1. Dessa forma, foram 

quantificados os potenciais acima do ruído de fundo do sistema de registro e apenas 

foram analisados os registros que apresentavam o sinal de atividade simpática > 

50% em relação ao ruído. Os dados foram apresentados em número de disparos por 

segundo (pps). 
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Figura 1. Traçado representativo das respostas de pressão arterial pulsátil (PAP), 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM), atividade nervosa simpática 

renal (ANSr) e integral da ANSr (∫∫∫∫ANSr) à administração aguda de hexametônio (30 

mg/kg) em um rato controle. 

  

3.8. Eutanásia 

Após os experimentos, os animais foram profundamente anestesiados com 

uretana (40%) e subseqüente administração de cloreto de potássio (KCL 5%, 0,4 

mL, ev)  
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3.9. Análise da expressão gênica 

Foi avaliado o nível de expressão de RNAm de receptor AT1, p47phox, 

gp91phox, CuZnSOD, CAT e GPx no córtex renal através da técnica da reação em 

cadeia da polimerase (PCR) quantitativo em tempo-real, conforme descrito abaixo. 

3.9.1. Coleta e preparo dos rins 

Animais internados em gaiolas individuais foram sacrificados por decapitação. 

Os rins foram retirados utilizando material esterilizado e, em seguida, lavados em 

salina (NaCl 0,9%) estéril. O córtex renal foi separado e as amostras do tecido foram 

congeladas em nitrogênio líquido e transferidas para um freezer a uma temperatura 

de -80ºC. 

3.9.2. Extração de RNA 

O RNA total do tecido renal foi extraído com fenol e isotiocianato de 

guanidina, utilizando-se o kit TRIzol® (Pharmacia). Todas as soluções foram 

previamente tratadas com dietil pirocarbonato (0,1%) para inativar possíveis 

RNases. Um mL de reagente TRIzol® foi adicionado às amostras já trituradas para 

que as membranas celulares fossem rompidas e o RNA liberado. Em seguida, a este 

homogenato foi adicionado 0,2 mL de clorofórmio (MERCK, Rio de Janeiro, Brasil) e 

as amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm durante 15 min e à 4ºC. Obteve-se 

uma solução de duas fases, uma orgânica e outra aquosa, que continha o RNA. 

Uma vez separada a alíquota da fase aquosa, foi adicionado 0,5 mL de isopropanol 

(MERCK, Rio de Janeiro, Brasil) às amostras e após 2 horas de armazenamento em 
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freezer -20 ºC o RNA foi precipitado.  Posteriormente, realizou-se nova centrifugação 

a 12.000 rpm por 10 min e à 4ºC. Após a extração e precipitação, o RNA foi lavado 

com 1 mL de etanol a 75% e novamente centrifugado a 10.500 rpm durante 5 min e 

a 4 ºC. O RNA puro foi ressuspenso em 50 µL de Água RNase Free®. 

O RNA total foi quantificado em µg/µL, utilizando-se um espectrofotômetro 

para ácidos nucléicos (Nanodrop 2000, Thermo Fisher Scientific Inc, Wilmington, 

USA). A quantificação do RNA foi realizada levando-se em conta sua taxa de 

absorbância, a concentração de proteínas e seu grau de pureza. A análise da 

qualidade do RNA foi feita submetendo as amostras à eletroforese em gel de 

agarose 1% contendo formaldeído como agente denaturante (Amersham Pharmacia 

Biotech, Suécia). 

3.9.3. RT – PCR (PCR semi-quantitativo) 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir do RNA total, pela ação 

da enzima transcriptase reversa (RT). Foi preparado a partir de 2 µg de RNA total 

com o uso de kit apropriado (RT Superscript II, Invitrogen) e tratado com DNase para 

eliminação de contaminação com DNA genômico (kit RQ1 RNase-Free DNase, 

Promega). A viabilidade do produto gerado foi confirmada por eletroforese em gel de 

agarose convencional utilizando como controle endógeno a β-actina. O cDNA obtido 

foi utilizado na reação de PCR em tempo-real para amplificar fragmentos específicos 

de cada gene de interesse: receptor AT1, p47phox, gp91phox, CuZnSOD, CAT e 

GPx. Para tanto, foram sintetizados primers específicos para cada molécula. 



Metodologia                                                                                                                            22 

 
Erika Emy Nishi 
 

3.9.4. Obtenção dos primers 

Os primers utilizados na reação de PCR em tempo-real foram construídos 

com base nas seqüências de cDNA de receptor AT1, p47phox, gp91phox, 

CuZnSOD, CAT e GPx de rato, obtidas após consulta ao banco de dados Genbank. 

Os primers foram desenhados utilizando o software PCR-designer (Research 

Genetics, USA) e adquiridos da WMED- World Medical Representation SC Ltda (SP-

Brasil).  

 

 

Tabela 1. Sequências de primers AT1, p47phox, gp91phox, CuZnSOD, CAT e GPx para 

PCR quantitativo em tempo-real 

Gene Primer Sequência (5' - 3') Produto 
(pb) 

Temperatura 
de 

Anelamento 

AT1 5' ATG-CCA-GTG-TGT-TTC-TGC-TC 
CCA-ATG-GGG-AGT-GTT-GAG-TT 

244 58ºC 

p47phox 5' GTC-TGA-GGG-TGA-AGC-CAT-CG 
CGA-TGG-CTT-CAC-CCT-CAG-AC 

160 57,3°C 

gp91phox 5' GGC-ACC-CAT-TCA-CAC-TGA-CC 
GGT-AGT-TTC-CAG-GCA-TCT-TGG 

139 54,6 ºC 

CuZnSOD 5' TGA-AGG-CGA-GCA-TGG-GTT-CC 
ACA-CCG-TCC-TTT-CCA-GCA-GC 

165 56,9ºC 

CAT 5' CAC-CAT-AGC-CAG-TGC-TCT-GC 
TGG-CAA-TGT-TCT-CAC-ACA-GG 

133 54,3 ºC 

GPx 5' CCA-GCT-ACT-GAG-GTC-TGA-CAG 
ACT-TGA-GAC-TAG-GCA-GGA-TCT-C 

153 55,3 ºC 

β-actina 5' CCT-CTA-TGC-CAA-CAC-AGT-GC 
ACA-TCT-GCT-GGA-AGG-TGG-AC 

191 56,9ºC 
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 3.9.5. PCR em tempo-real 

Após a detecção das moléculas de interesse pela técnica de RT-PCR 

convencional, o nível de expressão dos RNAm de cada grupo foi estimado pelo PCR 

quantitativo em tempo-real utilizando aparelho 7500 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems), desenvolvido para detectar a expressão gênica com alta 

especificidade e sensibilidade. O cDNA foi sintetizado a partir de 2 µg do RNA total 

extraído de cada grupo. O produto obtido pelo PCR em tempo-real foi monitorado 

usando um corante fluorescente SYBR Green I (Molecular Probes Inc, USA), o qual 

exibe uma alta fluorescência quando está ligado à dupla fita de DNA; a expressão 

relativa do gene foi calculada usando os estágios iniciais do PCR, durante a fase 

logarítmica de amplificação, podendo ser correlacionado ao número de cópias 

iniciais da transcrição do gene. Foram utilizados 40 ciclos, de forma a atingir o platô 

de amplificação em todas as amostras. As condições de reação foram previamente 

estabelecidas pelo PCR convencional. A fluorescência para cada ciclo foi analisada 

quantitativamente pelo 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems). Ao final 

de cada corrida, a temperatura foi elevada de 60ºC a 95ºC numa proporção de 

2ºC/min, e a fluorescência foi mensurada durante 30 segundos para a construção da 

curva de desacoplamento. Uma amostra sem cDNA foi adicionada em cada ensaio. 

A quantidade relativa de RNAm de cada amostra foi estimada utilizando-se um 

padrão de referência calculado à partir do grupo controle como a média do número 

de ciclos determinados pelo threshold de todas as amostras. Os resultados para os 

experimentos de cada grupo foram corrigidos pela expressão de β-actina (191 pb), a 

qual foi utilizada como controle endógeno positivo, e expressos em unidades 

arbitrárias (ua). A análise da expressão gênica dos dados individuais obtidos pelo 
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PCR em tempo-real foi realizada utilizando-se o método 2-∆∆C
T descrito por Livak & 

Schmittgen (2001). 

3.10. Análise dos resultados  

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. As diferenças 

entre os grupos foram analisadas usando ANOVA One-Way seguidos do pós-teste 

de Tukey quando apropriado por meio do software GraphPad Prism 5®. Apenas 

foram considerados estatisticamente significantes valores de p<0,05.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Efeitos do tratamento crônico com vitamina C e losartan sobre 

parâmetros cardiovasculares em ratos controles e hipertensos 

renovasculares 

4.1.1. Efeitos do tratamento crônico com vitamina C e losartan sobre a 

pressão arterial média e frequência cardíaca basais 

A implantação do clipe de prata na artéria renal esquerda dos animais 

produziu aumento significativo da PAM no grupo hipertenso (2R-1C: 170 ± 4, n=14 

versus controle: 111 ± 2 mmHg, n=14, p<0,05), como mostra a figura 1. 

O tratamento crônico com Vit C reduziu significativamente (p<0,05) a PAM 

apenas do grupo hipertenso (133 ± 6 mmHg, n=18 versus 2R-1C,), sem alterar no 

grupo controle (102 ± 4 mmHg, n=12). O tratamento crônico com Los reduziu e 

normalizou significativamente (p<0,05) a PAM basal do grupo hipertenso (115 ± 9, 

n=11 versus 2R-1C). A PAM do grupo controle foi reduzida após o tratamento com 

Los, porém não houve significância estatística (90 ± 4 mmHg, n=6).  

 
Não houve diferença estatística entre a PAM do grupo hipertenso tratado com 

Vit C (133 ± 6 mmHg) e Los (115 ± 9 mmHg). A PAM dos grupos C + Vit C (102 ± 4 

mmHg) e C + Los (90 ± 4 mmHg) não foram estatisticamente diferentes. 

 
 



Resultados                                                                                                                              26 

 
Erika Emy Nishi 
 

Con
tro

le

C +
 V

it 
C

C +
 L
os

2R
-1
C

2R
-1
C +

 V
it 
C

2R
-1
C +

 L
os

0

50

100

150

200

*
#* #

P
A

M
 (
m

m
H

g)

 

Figura 2. Valores de pressão arterial média (PAM) antes e após o tratamento crônico 

com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 mg/kg) nos grupos controles 

(controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-1C + Vit C e 2R-1C + Los). 

*p<0,05 em relação ao controle e #p<0,05 em relação ao 2R-1C (ANOVA One-Way). 
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A figura 3 mostra que a FC do grupo hipertenso não foi diferente do grupo 

controle (controle: 368 ± 9 bpm, n=12 e 2R-1C: 363 ± 11 bpm, n=15). A Vit C não 

produziu alterações significativas tanto no grupo controle (371 ± 10 bpm, n=12) 

como 2R-1C (376 ± 11 bpm, n=13). O tratamento com Los não alterou 

significativamente a FC basal em ambos os grupos tratados (C + Los: 348 ± 17, n=6; 

e 2R-1C + Los: 338 ± 10 bpm, n=11). 
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Figura 3. Valores de frequência cardíaca (FC) antes e após o tratamento crônico com 

vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 mg/kg) nos grupos controles 

(controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-1C + Vit C e 2R-1C + Los).  

(ANOVA One-Way). 

 



Resultados                                                                                                                              28 

 
Erika Emy Nishi 
 

4.1.2. Efeitos do tratamento crônico com vitamina C e losartan sobre a 

atividade nervosa simpática renal basal 

O grupo hipertenso apresentou aumento significativo da ANSr, como mostra a 

figura 4 (161 ± 5 pps, n=5 versus controle: 97 ± 6 pps, n=6, p<0,05).  A ANSr foi 

reduzida nos grupos hipertensos após o tratamento crônico tanto com Vit C (118 ± 

12 pps, n=5 versus 2R-1C, p<0,05), quanto Los (96 ± 8 pps, n=8 versus 2R-1C, 

p<0,05). Os grupos controles não apresentaram diferença estatística após o 

tratamento com Vit C (109 ± 10 pps, n=7) e Los (101 ± 6 pps, n=6). A ANSr do grupo 

2R-1C + Vit C (118 ± 12 pps) não foi estatisticamente diferente do grupo 2R-1C + 

Los (96 ± 8 pps), assim como a ANSr do grupo C + Vit C (109 ± 10 pps) não 

apresentou diferença estatística do grupo C + Los (101 ± 6 pps). 
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Figura 4. Resposta de atividade nervosa simpática renal (ANSr) antes e após o 

tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 mg/kg) nos 

grupos controles (controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-1C + Vit C e 

2R-1C + Los). *p<0,05 em relação ao controle e #p<0,05 em relação ao 2R-1C (ANOVA 

One-Way). 
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4.1.3. Efeitos do tratamento crônico com vitamina C e losartan sobre o 

controle reflexo barorreceptor cardíaco 

A figura 5 mostra o traçado representativo da administração aguda de 

fenilefrina (3 µg) produzindo aumento da PAP e PAM com consequente bradicardia 

reflexa em um animal de cada grupo estudado. Nota-se que o rato 2R-1C não 

produziu adequadamente a resposta bradicárdica observada no rato controle.  

Após o tratamento com Vit C o rato controle (C + Vit C) apresentou a resposta 

bradicárdica um pouco mais acentuada em relação ao rato controle, enquanto que o 

rato hipertenso (2R-1C + Vit C) apresentou a resposta bradicárdica mais acentuada 

em relação ao rato 2R-1C e semelhante ao rato controle. Essas respostas indicam 

que a Vit C melhorou o controle reflexo barorreceptor da FC, principalmente no 

animal hipertenso.  

Após o tratamento com Los o rato hipertenso (2R-1C + Los) apresentou a 

resposta bradicárdica mais acentuada que o rato 2R-1C e semelhante ao rato 

controle e C + Los. Essa resposta indica que o Los ampliou a resposta de 

bradicardia reflexa apenas no animal hipertenso. 
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Figura 5. Traçado representativo das respostas de pressão arterial pulsátil (PAP), 

frequência cardíaca (FC) e pressão arterial média (PAM) à administração aguda de 

fenilefrina (3 µg) antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) 

e losartan (Los - 30 mg/kg) nos ratos controles (controle, C + Vit C e C + Los) e 

hipertensos (2R-1C, 2R-1C + Vit C e 2R-1C + Los). 

 

O controle reflexo barorreceptor cardíaco do grupo hipertenso apresentou-se 

reduzido em 41% (2R-1C: -0,82 ± 0,2, n=6 versus controle: -1,39 ± 0,1 bat/mmHg, 

n=6, p<0,05), como mostra a figura 6.  

O tratamento crônico com Vit C aumentou significativamente o ganho da 

resposta bradicárdica no grupo controle (-2,27 ± 0,3 bat/mmHg, n=6 versus controle, 

p<0,05) e no grupo hipertenso (-1,67 ± 0,3 bat/mmHg, n=7 versus 2R-1C, p<0,05). O 

aumento percentual do ganho do reflexo barorreceptor cardíaco foi de 63% para o 
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grupo controle e 104% para o grupo hipertenso, ou seja, o aumento no grupo 

hipertenso foi mais intenso que no grupo controle.  

Após o tratamento crônico com Los o índice do reflexo barorreceptor cardíaco 

para a resposta bradicárdica foi significativamente aumentado no grupo hipertenso (-

1,75 ± 0,3, n=6 versus 2R-1C, p<0,05). O tratamento com Los não alterou 

significativamente o índice do reflexo barorreceptor cardíaco no grupo controle (-1,61 

± 0,1, n=6). 
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Figura 6. Índice do reflexo barorreceptor cardíaco para a resposta bradicárdica antes 

e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 

mg/kg) nos grupos controles (controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-

1C + Vit C e 2R-1C + Los). *p<0,05 em relação ao controle e #p<0,05 em relação ao 2R-

1C (ANOVA One-Way). 
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4.1.4. Efeitos do tratamento crônico com vitamina C e losartan sobre o 

controle reflexo barorreceptor renal 

A figura 7 mostra o traçado representativo do controle reflexo barorreceptor 

renal avaliado pela queda reflexa da ANSr produzida pela administração aguda de 

fenilefrina (3 µg) em um animal de cada grupo estudado. Observa-se que a queda 

de ANSr no rato 2R-1C foi menor que no rato controle.  

Após o tratamento com Vit C o rato hipertenso (2R-1C + Vit C) apresentou a 

resposta de queda de ANSr mais acentuada em relação ao rato 2R-1C e semelhante 

ao rato controle. Em relação ao rato C + Vit C a queda reflexa de ANSr foi 

semelhante ao rato controle, indicando que a Vit C melhora o controle reflexo 

barorreceptor renal para a resposta de queda reflexa apenas no animal hipertenso.  

O tratamento com Los ampliou a resposta de queda no rato 2R-1C + Los 

quando comparado ao rato 2R-1C. A queda reflexa de ANSr do rato C + Los foi 

semelhante ao rato controle, indicando que o Los melhorou o controle reflexo 

barorreceptor renal para a resposta de queda reflexa da ANSr apenas no animal 

hipertenso. 
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Figura 7. Traçado representativo das respostas de pressão arterial pulsátil (PAP), 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM), atividade nervosa simpática 

renal (ANSr) e integral da ANSr (∫∫∫∫ANSr) à administração aguda de fenilefrina (3 µg) 

antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 

30 mg/kg) nos ratos controles (controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-

1C + Vit C e 2R-1C + Los). 
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A figura 8A mostra que o ganho do reflexo barorreceptor da ANSr avaliado 

pela administração de diferentes doses de fenilefrina do grupo 2R-1C (-0,96 ± 0,1 

pps/mmHg, n=5 versus controle: -2,00 ± 0,1 pps/mmHg, n=6, p<0,05) apresentou 

uma redução de 52%. O grupo hipertenso apresentou aumento significativo do 

ganho reflexo barorreceptor após os tratamentos com Vit C (-2,11 ± 0,2 pps/mmHg, 

n=5, p<0,05) ou Los (-1,55 ± 0,1 pps/mmHg, , n=8, p<0,05). O aumento percentual 

no grupo 2R-1C + Vit C foi de 120% e no grupo 2R-1C + Los foi de 63%, entretanto, 

não houve diferença estatística entre o ganho do reflexo barorreceptor desses 

grupos. Os grupos controles não apresentaram alterações após os tratamentos com 

Vit C (-2,15 ± 0,2 pps/mmHg, n=6) ou  Los (C + Los: -1,98 ± 0,1 pps/mmHg, n=6).  

Em relação ao ganho do reflexo barorreceptor renal para a resposta 

depressora produzido pelas diferentes doses de nitroprussiato de sódio (figura 8B) 

o grupo 2R-1C apresentou redução de 51% (-0,51 ± 0,03 pps/mmHg, n=5, p<0,05) 

em relação ao controle (-1,04 ± 0,04 pps/mmHg, n=6). O grupo controle apresentou 

aumento de 91% após o tratamento com Vit C (-1,99 ± 0,2 pps/mmHg, n=5, p<0,05) 

e aumento de 44% após o tratamento com Los (-1,50 ± 0,2 pps/mmHg, n=6, p<0,05), 

sendo o ganho do grupo C + Vit C significativamente maior em relação ao grupo C + 

Los (p<0,05). Quanto ao grupo 2R-1C o ganho do reflexo barorreceptor renal foi 

significativamente aumentado após o tratamento crônico com Vit C (-1,18 ± 0,1 

pps/mmHg, n=4,  p<0,05) e Los (-1,25 ± 0,1 pps/mmHg, n=8, p<0,05). O aumento 

percentual no grupo 2R-1C + Vit C foi de 133% e no grupo 2R-1C + Los foi de 146%, 

entretanto, não houve diferença estatística entre o ganho do reflexo barorreceptor 

desses grupos. No entanto, para ambos os tratamentos o aumento do ganho no 

grupo hipertenso foi mais intenso que no grupo controle. 
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Figura 8. Índice do reflexo barorreceptor renal avaliado pelas respostas de (A) queda 

reflexa de atividade nervosa simpática renal (ANSr) produzida pela administração 

aguda de fenilefrina (3, 5 e 10 µg/kg) e (B) aumento reflexo de ANSr produzido pela 

administração aguda de nitroprussiato de sódio (5, 15 e 20 µg/kg) antes e após o 

tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 mg/kg) nos 

grupos controles (controle, C + Vit C e C + Los) e hipertensos (2R-1C, 2R-1C + Vit C e 

2R-1C + Los). *p<0,05 em relação ao controle, #p<0,05 em relação ao 2R-1C e &p<0,05 

em relação ao 2R-1C + Vit C (ANOVA One-Way). 
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A figura 9 mostra o gráfico de função barorreceptora - regressão linear - 

construído partir das respostas induzidas pela administração de doses pressoras de 

fenilefrina e doses depressoras de nitroprussiato de sódio promovendo, 

respectivamente, queda e aumento reflexos de ANSr antes e após o tratamento com 

Vit C e Los. Os valores de slope para cada grupo estão na tabela 2. 

Em relação à resposta pressora com consequente queda reflexa da ANSr 

(figura 9B), o grupo 2R-1C apresenta o slope significativamente menor (p<0,05) em 

relação ao controle. Após os tratamentos crônicos com Vit C e Los a sensibilidade 

reflexa barorreceptora foi significativamente aumentada no grupo hipertenso e 

inalterada no grupo controle. Esses dados estão de acordo com os dados 

apresentados nas figuras 7 e 8A. 

A figura 9A mostra que slope da resposta depressora com consequente 

aumento reflexo da ANSr foi significativamente (p<0,05) menor que o slope do grupo 

controle, indicando uma menor sensibilidade do controle de aumento reflexo da 

ANSr no grupo 2R-1C. Ambos os tratamentos com Vit C e Los aumentaram os 

slopes dos grupos controle e hipertenso. Esse dado complementa as respostas 

observadas na figura 8B. 
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Figura 9. Função do reflexo barorreceptor renal. (A) Resposta de aumento reflexo da 

atividade nervosa simpática renal (ANSr) à queda de pressão arterial média (PAM) 

produzida pela administração aguda de nitroprussiato de sódio (5, 15 e 20 µg/kg) e (B) 

resposta de queda reflexa da ANSr ao aumento de PAM produzido pela administração 

aguda de fenilefrina (3, 5 e 10 µg/kg) antes e após o tratamento crônico com vitamina 

C (Vit C - 150 mg/kg) e losartan (Los - 30 mg/kg) nos grupos controles (controle: linha 

preta contínua, C + Vit C: linha vermelha contínua e C + Los: linha azul contínua) e 

hipertensos (2R-1C: linha preta tracejada, 2R-1C + Vit C: linha vermelha tracejada e 

2R-1C + Los: linha azul tracejada). 

 



Resultados                                                                                                                              38 

 
Erika Emy Nishi 
 

Tabela 2. Valores da inclinação da linha (slope) obtidos a partir do gráfico de 

regressão linear 

Grupos Resposta Pressora 
Slope (pps/mmHg) 

Resposta Depressora 
Slope (pps/mmHg) 

Controle -1,8 ± 0,1, n=5 -1,04 ± 0,04, n=6 

C + Vit C -1,8 ± 0,2, n=6 -1,88 ± 0,2, n=5* 

C + Los -1,9 ± 0,1, n=6 -1,43 ± 0,1, n=6* 

2R-1C -0,88 ± 0,1, n=5* -0,49 ± 0,03, n=5* 

2R-1C + Vit C -1,8 ± 0,1, n=5# -1,07 ± 0,05, n=4# 

2R-1C + Los -1,5 ± 0,04, n=8# -1,19 ± 0,05, n=8# 

Valores de média ± erro padrão da média.  

* p<0,05 versus controle e #p<0,05 versus 2R-1C 
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4.2. Estudo molecular do tratamento crônico com vitamina C em ratos 

controles e hipertensos renovasculares 

4.2.1. Análise da expressão gênica do receptor AT1 no córtex renal antes 

e após o tratamento crônico com vitamina C 

Houve um aumento significativo na expressão gênica do receptor AT1 no rim 

clipado dos animais 2R-1C (1,5 ± 0,2, n=4 versus controle: 1,0 ± 0,1 ua, n=6, 

p<0,05). Após o tratamento com Vit C a expressão de receptor AT1 retornou ao nível 

basal no grupo 2R-1C (2R-1C + Vit C: 0,9 ± 0,1, n=5 versus 2R-1C, p<0,05) e 

inalterado no grupo controle (C + Vit C: 0,8 ± 0,1 ua, n=5), como mostra a figura 

10A. 

Em contraste, houve uma redução da expressão gênica do receptor AT1 no 

rim não clipado dos animais 2R-1C (0,5 ± 0,1, n=5 versus 1,0 ± 0,1 ua, n=6, p<0,05) 

(figura 10B). O tratamento crônico com Vit C não alterou significativamente a 

expressão gênica de receptor AT1 no rim não clipado em ambos os grupos (C + Vit 

C: 0,8 ± 0,1, n=5 e 2R-1C + Vit C: 0,8 ± 0,1 ua, n=6). 
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Figura 10. Análise da expressão gênica de receptor AT1 no (A) rim clipado e no (B) rim 

não clipado antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) nos 

grupos controles (controle e C + Vit C) e hipertensos (2R-1C e 2R-1C + Vit C). *p<0,05 

em relação ao controle e #p<0,05 em relação ao 2R-1C (ANOVA One-Way). 

 

4.2.2. Análise da expressão gênica da subunidade p47phox no córtex 

renal antes e após o tratamento crônico com vitamina C 

A expressão gênica da subunidade p47phox foi significativamente aumentada 

no rim clipado dos animais 2R-1C (3,1 ± 0,7, n=5 versus controle: 1,1 ± 0,2 ua, n=6, 

p<0,05), como mostra a figura 11A. O tratamento com Vit C não alterou a expressão 

de p47phox no grupo controle (C + Vit C: 0,7 ± 0,2 ua, n=5), no grupo hipertenso 

houve uma diminuição não significante da expressão de p47phox (2R-1C + Vit C: 2,2 

± 0,3 ua,  n=5). 

Em relação ao rim não clipado (figura 11B) não houve diferença estatística 

na expressão de p47phox entre os grupos estudados (controle: 1,1 ± 0,2, n=6; C + 

Vit C: 0,7 ± 0,2, n=5; 2R-1C: 2,2 ± 0,5, n=5 e 2R-1C + Vit C: 2,5 ± 0,5 ua, n=6). 



Resultados                                                                                                                              41 

 
Erika Emy Nishi 
 

 

Figura 11. Análise da expressão gênica da subunidade p47phox no (A) rim clipado e 

no (B) rim não clipado antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 

mg/kg) nos grupos controles (controle e C + Vit C) e hipertensos (2R-1C e 2R-1C + Vit 

C). *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA One-Way). 

  

4.2.3. Análise da expressão gênica da subunidade gp91phox no córtex 

renal antes e após o tratamento crônico com vitamina C 

A expressão gênica da subunidade gp91phox foi significativamente maior no 

rim clipado do grupo 2R-1C (2,4 ± 0,6, n=5 versus controle: 1,0 ± 0,1 ua, n=6, 

p<0,05), como mostra a figura 12A. Após o tratamento com Vit C não houve 

alterações em ambos os grupos tratados (C + Vit C: 0,7 ± 0,1, n=5 e 2R-1C + Vit C: 

1,4 ± 0,3 ua, n=5). 

Não houve diferença na expressão de gp91phox no rim não clipado dos 

animais hipertensos (controle: 1,0 ± 0,1, n=6 e 2R-1C: 1,2 ± 0,2 ua, n=5) (figura 

12B). A Vit C aumentou a expressão de gp91phox nos animais hipertensos (2R-1C + 

Vit C: 1,9 ± 0,3, n=6 versus controle: 1,0 ± 0,1 ua, n=5, p<0,05). 
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Figura 12. Análise da expressão gênica da subunidade gp91phox no (A) rim clipado e 

no (B) rim não clipado antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 

mg/kg) nos grupos controles (controle e C + Vit C) e hipertensos (2R-1C e 2R-1C + Vit 

C). *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA One-Way). 

 

4.2.4. Análise da expressão gênica da enzima cobre-zinco superóxido 

dismutase no córtex renal antes e após o tratamento crônico com 

vitamina C 

A expressão gênica da enzima CuZnSOD não demonstrou diferença entre o 

grupo hipertenso e controle tanto no rim clipado (figura 13A), como no rim não 

clipado (figura 13B) (2R-1C: 1,2 ± 0,3, n=5 e 0,5 ± 0,1 ua, n=4, respectivamente; 

controle: 1,0 ± 0,1 ua, n=6). Não houve alteração na expressão de CuZnSOD após o 

tratamento com Vit C (2R-1C + Vit C: 1,0 ± 0,2, n=5 e 0,8 ± 0,3 ua, n=6, 

respectivamente e C + Vit C: 1,0 ± 0,1 ua, n=5). 
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Figura 13. Análise da expressão gênica da enzima cobre-zinco superóxido dismutase 

(CuZnSOD) no (A) rim clipado e no (B) rim não clipado antes e após o tratamento 

crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) nos grupos controles (controle e C + Vit C) 

e hipertensos (2R-1C e 2R-1C + Vit C). 

 

4.2.5. Análise da expressão gênica da enzima catalase no córtex renal 

antes e após o tratamento crônico com vitamina C 

A expressão gênica da enzima CAT mostrou que em animais hipertensos 

renovasculares esta enzima está significativamente diminuída tanto no rim clipado 

(figura 14A), como no rim não clipado (figura 14B) (2R-1C: 0,3 ± 0,1, n=5 e 0,2 ± 

0,1 ua, n=5, respectivamente, versus controle: 1,1 ± 0,2 ua, n=6, p<0,05). Após o 

tratamento crônico com Vit C a expressão de CAT manteve-se diminuída em ambos 

os rins dos animais hipertensos (2R-1C + Vit C: 0,3 ± 0,1, n=6 e 0,1 ± 0,02 ua, n=6, 

respectivamente, versus controle, p<0,05) e inalterada no grupo controle (C + Vit C: 

0,5 ± 0,1 ua, n=5). 
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Figura 14. Análise da expressão gênica da enzima catalase no (A) rim clipado e no (B) 

rim não clipado antes e após o tratamento crônico com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) 

nos grupos controles (controle e C + Vit C) e hipertensos (2R-1C e 2R-1C + Vit C). 

*p<0,05 em relação ao controle (ANOVA One-Way). 

 

4.2.6. Análise da expressão gênica da enzima glutationa peroxidase no 

córtex renal antes e após o tratamento crônico com vitamina C 

A expressão gênica da enzima GPx tanto no rim clipado (figura 15A) como 

no rim não clipado (figura 15B) não mostrou diferença entre os grupos 2R-1C (5,1 ± 

2,1, n=5 e 4,0 ± 0,8 ua, n=5, respectivamente) e controle (1,2 ± 0,2 ua, n=6). 

Entretanto, o tratamento crônico com Vit C aumentou a expressão de GPx em 

ambos os rins dos animais hipertensos (2R-1C + Vit C: 19,8 ± 2,7, n=6 e 12,4 ± 2,9 

ua, n=5, respectivamente, versus 2R-1C e controle, p<0,05), sem alterar no grupo 

controle (C + Vit C: 0,8 ± 0,2 ua, n=5). 
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Figura 15. Análise da expressão gênica da enzima glutationa peroxidase (GPx) no (A) 

rim clipado e no (B) rim não clipado antes e após o tratamento crônico com vitamina C 

(Vit C - 150 mg/kg) nos grupos controles (controle e C + Vit C) e hipertensos (2R-1C e 

2R-1C + Vit C). *p<0,05 em relação ao controle e #p<0,05 em relação ao 2R-1C (ANOVA 

One-Way). 
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5. DISCUSSÃO 

Os principais achados da presente Tese foram: 

1) O tratamento crônico com Vit C reduziu a PAM e ANSr basais apenas no 

grupo hipertenso, aumentou o ganho do reflexo barorreceptor cardíaco para a 

resposta bradicárdica (componente vagal) e melhorou a sensibilidade do reflexo 

barorreceptor da ANSr nos grupos controle e 2R-1C, porém com maior intensidade 

nos animais hipertensos; 

2) O tratamento crônico com o bloqueador de receptor AT1, Los, normalizou a 

PAM e ANSr e aumentou o ganho do reflexo barorreceptor cardíaco para a resposta 

bradicárdica (componente vagal) apenas no grupo hipertenso e melhorou a 

sensibilidade reflexa barorreceptora renal com maior intensidade nos animais  

2R-1C; 

3) A expressão gênica de receptor AT1 estava aumentada no rim clipado dos 

animais 2R-1C. Após o tratamento com Vit C esse aumento foi revertido e não 

houve alteração no grupo controle;  

4) A expressão gênica das subunidades da enzima NAD(P)H oxidase, 

p47phox e gp91phox, estava aumentada no rim clipado do grupo 2R-1C e após o 

tratamento com Vit C esse aumento não foi significativo em relação ao grupo 

controle; 

5) No rim não clipado do grupo hipertenso a expressão gênica de receptor 

AT1 está diminuída e a Vit C não produziu alterações em ambos os grupos tratados; 
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6) Houve diminuição da expressão gênica da CAT nos rins clipado e não 

clipado do grupo hipertenso e essa diminuição não foi alterada após o tratamento 

crônico com Vit C; 

7) A Vit C aumentou a expressão gênica da enzima GPx nos rins clipado e 

não clipado dos animais 2R-1C.  

A hipertensão renovascular se caracteriza pelo aumento nos níveis 

circulantes de Ang II em resposta à isquemia renal. Dentre suas ações centrais e 

periféricas, como hipertonia simpática, prejuízo do reflexo barorreceptor, disfunção 

endotelial e vasoconstrição (Korner, 1979; Lockette et al., 1986; Ferrario et al., 1970; 

Guo & Abboud, 1984), tem sido demonstrado sua capacidade em produzir estresse 

oxidativo em diferentes patologias. A Ang II ativa as enzimas NAD(P)H oxidases, 

causando aumento da produção de ânions O2¯, e assim, reduz a biodisponibilidade 

de NO, contribuindo para disfunção endotelial, remodelamento vascular e aumento 

da PA (Rajagopalan et al., 1996; Welch et al., 2007). Na presente Tese foi testada a 

hipótese de um potente seqüestrador de O2¯ ou um bloqueador de receptor AT1 

produzir efeitos benéficos sobre as alterações tônicas e reflexas do sistema 

cardiovascular em um modelo de HA dependente de Ang II. De fato, ambos os 

tratamentos com Vit C ou Los reduziram a PA, ANSr e melhoraram o ganho do 

reflexo barorreceptor cardíaco e renal. Entretanto, não podemos afirmar no momento 

se a melhora do reflexo barorreceptor foi a responsável pela redução da PA ou se foi 

a redução da PA que produziu melhora no reflexo barorreceptor. 

O tratamento crônico com o antioxidante Vit C em animais hipertensos 

renovasculares reduziu a PA. Estudos realizados em humanos e modelos 
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experimentais de HA têm sugerido que a Vit C pode exercer regulação tônica 

vascular. Duffy e colaboradores (1999) mostraram um ensaio clínico aleatorizado, 

duplo-cego e controlado por placebo em que a suplementação de Vit C na dieta 

durante um mês reduziu a PA de pacientes hipertensos. Adicionalmente, estudos 

experimentais demonstraram que o tratamento crônico com Vit C, além de melhorar 

o quadro hipertensivo, melhorou o estresse oxidativo em ratos Dahl sal-sensíveis 

(Tian et al., 2005), Doca-sal (Elhaimeur et al., 2002) e SHR (Vasdev et al., 2001; 

Chen et al., 2001; Rodriguez-Iturbe et al., 2003; Nishikawa et al., 2003; Newaz et al., 

2005). O mecanismo pelo qual a Vit C reduz a PA não está bem esclarecido. É 

proposto como mecanismo antioxidante vascular da Vit C a sua capacidade em 

sequestrar ânions O2
-, prevenindo a formação de ONOO¯ e, desse modo, 

aumentando a biodisponibilidade de NO, um importante vasodilatador produzido 

pelas células endoteliais e reduzindo o efeito pressor. (Jackson et al., 1998; 

Sherman et al., 2000). Ülker e colaboradores (2003) mostraram que a Vit C diminuiu 

a produção de ânion O2
- e melhorou a disfunção endotelial na aorta torácica de ratos 

SHR. Além disso, a Vit C melhorou a vasodilatação dependente do endotélio 

revertendo a atividade do NO em pacientes hipertensos essenciais (Taddei et al., 

1998). Outro estudo mostrou que a infusão intra-arterial de Ang II reduziu a 

vasodilatação dependente do endotélio em jovens saudáveis e esse efeito foi 

abolido pela Vit C (Hirooka et al., 2003). Sendo assim, sugere-se que o efeito 

hipotensor seja resultante da ação antioxidante da Vit C nos vasos. Em adição a 

essas evidências, foi demonstrado que a Vit C diminui a afinidade de ligação da Ang 

II ao receptor AT1 in vitro (Leclerc et al., 2008), o que também poderia explicar o 

efeito hipotensor da Vit C. 
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Entretanto, alguns estudos mostraram dados controversos ao efeito 

hipotensor da Vit C sobre a PA. O tratamento com alta dose de Vit C (5 g/kg/dia) 

durante sete dias reduziu os marcadores vasculares de produção de ROS, porém 

não produziu efeito sobre a PA em ratos SHR (Sicard et al., 2006). Adicionalmente, 

o tratamento com Vit C por três semanas não produziu efeito sobre a PA, estresse 

oxidativo e função endotelial em indivíduos hipertensos diabéticos tipo II (Darko et 

al., 2002). Provavelmente essas diferenças estão relacionadas à causa da 

hipertensão, tempo e dose de tratamento e outros fatores como, por exemplo, 

diversidade em relação à dieta ingerida.   

O tratamento crônico com Los normalizou a PA dos animais 2R-1C. Está bem 

estabelecido que a estenose parcial da artéria renal induz a liberação de renina pelo 

rim clipado. A conseqüente formação de Ang II circulante eleva a resistência 

vascular periférica, aumentando, assim, os níveis pressóricos (Navar, 1998). O 

presente estudo não avaliou o estresse oxidativo dos animais 2R-1C tratados com 

Los, entretanto, dados da literatura sugerem que Ang II esteja envolvida tanto no 

controle da PA como no estresse oxidativo. Rajagopalan e colaboradores (1996) 

mostraram que a infusão de Ang II aumenta a produção de ânions O2
- nos vasos e 

produz disfunção endotelial. Essas ações foram específicas da Ang II e não 

secundárias ao efeito hipertensivo da Ang II, uma vez que a administração de Los 

normalizou a produção de ânion O2
- e o vasorelaxamento dependente do endotélio e 

a infusão de noradrenalina causa um nível de hipertensão similar ao produzido pela 

Ang II sem alterações na produção de ânions O2
- vascular. O bloqueio da ação da 

Ang II pela administração de Los em ratos hipertensos renovasculares 1R-1C 

durante duas semanas produziu moderada hipotensão e diminuição na produção de 
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ânions O2
- in vitro em anéis da aorta (Prewitt et al., 2001). Outro trabalho recente 

que corrobora com essa hipótese é de Polizio e colaboradores (2009) em que o 

tratamento crônico com Los no modelo de coartação da aorta abdominal, o qual 

apresenta hipertensão renovascular, reduz a PA e a peroxidação lipídica desses 

animais. 

Consistente com a literatura, os animais 2R-1C apresentaram hiperatividade 

simpática (Nakada et al., 1996; Oliveira-Sales et al., 2008). O aumento da ANSr tem 

sido associada ao efeito central da Ang II (Sasaki, 1990) em receptores AT1. Foi 

demonstrado na presente Tese que o bloqueio da ação da Ang II pelo Los normaliza 

a ANSr nos animais hipertensos, sem alterar no controle. Sabe-se que o Los 

administrado perifericamente atravessa a barreira hematoencefálica e bloqueia 

receptores AT1 centrais (Li et al., 1993). Sendo assim, nosso dado indica que a 

hiperatividade simpática nos animais 2R-1C é resultante do efeito central da Ang II. 

O tratamento crônico com Vit C diminuiu a ANSr nos animais hipertensos. 

Estudos recentes indicam que o efeito central da Ang II é mediado pelo aumento da 

produção de ânions O2¯ em regiões centrais envolvidas no controle da PA 

(Zimmerman et al., 2002; Campese et al., 2004). A Vit C atravessa a barreira 

hematoencefálica em sua forma oxidada, ácido dehidroascórbico, por meio do 

transportador de glicose tipo 1 e é armazenada no tecido cerebral na forma de Vit C 

(Agus, 1997; Huang et al., 2001). Assim, inferimos que a Vit C produz efeito 

simpatoinibitório em neurônios centrais envolvidos no controle cardiovascular, 

provavelmente reduzindo o estresse oxidativo central dependente de Ang II. 
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Estudos prévios em nosso laboratório mostraram que o estresse oxidativo 

está presente nas regiões RVLM e PVN, de ratos 2R-1C e que a administração 

endovenosa de Vit C nesses animais produz queda da PA e ANSr (Oliveira-Sales et 

al., 2008).  Na presente Tese, foi demonstrado que o tratamento crônico por via oral 

com Vit C reduz a PAM, ANSr e melhora o controle do reflexo barorreceptor na HA 

renovascular. Vale ressaltar que as regiões supracitadas estão envolvidas no 

controle tônico e reflexo cardiovascular, portanto, modificações na neurotransmissão 

nesses núcleos em resposta aos tratamentos crônicos com Vit C ou Los podem ser 

as responsáveis pelos achados da presente Tese. 

O papel dos barorreceptores no controle crônico do sistema cardiovascular é 

ainda motivo de discussão e estudo. Em 1956, McCubbin e colaboradores 

mostraram que em cães com hipertensão renal crônica o limiar e faixa de resposta 

dos barorreceptores estavam deslocados para o nível de hipertensão, ou seja, os 

barorreceptores estavam adaptados ao novo nível pressórico estabelecido. Apesar 

da adaptação dos barorreceptores à PA elevada, ocorre uma redução da 

sensibilidade dos barorreceptores na hipertensão acarretando na deficiência da 

regulação reflexa da PA (Irigoyen & Krieger, 1998). Geralmente, alterações 

estruturais nas grandes artérias e redução da distensibilidade vascular são 

apontadas como principais mecanismos envolvidos na adaptação e prejuízo do 

reflexo barorreceptor na HA. No entanto, têm sido extensivamente estudada a 

influência de fatores iônicos e parácrinos que influenciam a ativação dos 

barorreceptores (mecanismos sensórios periféricos) e a atividade de neurônios 

centrais que integram a atividade barorreceptora aferente à resposta autonômica 
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eferente (mecanismos centrais) sobre a alteração do controle reflexo barorreceptor 

(Chapleau et al., 1995).   

Na presente Tese, foram analisados dois territórios diferentes de controle 

reflexo barorreceptor. Alguns autores sugerem que a análise do reflexo 

barorreceptor somente por meio das respostas de FC não é um parâmetro 

representativo de eferência simpática, ou seja, a vasculatura periférica pode ter um 

controle diferenciado (Barrett & Malpas, 2005). Há evidências de que a 

administração crônica de Ang II pode produzir supressão mantida da ANSr, 

sugerindo que para esse território a adaptação do reflexo barorreceptor não se 

processa na mesma seqüência temporal para todos os territórios (Lohmeier & 

Hildebrandt, 1998). 

Sabe-se que no modelo de hipertensão 2R-1C ocorre adaptação do reflexo 

barorreceptor e que a sensibilidade reflexa barorreceptora, tanto cardíaca quanto 

renal, está diminuída (Jones & Floras, 1980; Kumagai et al., 1990; Head & Burke, 

2001) e nossos dados estão de acordo com esses estudos. O ganho do reflexo 

barorreceptor cardíaco para a resposta bradicárdica dos animais 2R-1C está 

reduzido em 41% em relação aos controles e o ganho do reflexo barorreceptor renal 

está reduzido em 52% e 51% respectivamente para as respostas de queda e 

aumento reflexos da ANSr. Os mecanismos de controle reflexo barorreceptor não 

estão definidos, no entanto, a Ang II parece estar envolvida no prejuízo do controle 

reflexo da FC e ANSr durante o desenvolvimento da hipertensão (Guo et al., 1984; 

Michelini & Bonagamba, 1990). O tratamento crônico com o bloqueador de receptor 

AT1 melhorou o controle reflexo barorreceptor cardíaco e renal nos animais 2R-1C. 
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Essa resposta corrobora com o estudo realizado por Berenguer (1991) em que o 

bloqueio da enzima conversora de Ang II (ECA) em ratos 2R-1C normaliza a PA e 

aumenta o ganho reflexo barorreceptor das respostas bradicárdicas. Esses dados 

inferem a participação da Ang II na disfunção reflexa barorreceptora, entretanto, não 

se sabe se o mecanismo pelo qual isso ocorre é devido ao seu efeito central na 

região RVLM, a qual está envolvida na integração do reflexo barorreceptor arterial, 

ou decorrente da melhora de HA. 

Estudos mostram que o estresse oxidativo e a disfunção endotelial promovem 

atenuação na sensibilidade dos barorreceptores arteriais em diferentes patologias 

(Chapleau et al., 1995; Nightingale et al., 2003). O tratamento crônico com Vit C 

melhorou a sensibilidade reflexa barorreceptora cardíaca e renal nos animais 

hipertensos. A infusão aguda de Vit C em pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva (Picirillo et al., 2003) e pacientes idosos (Monahan et al., 2004) melhora o 

reflexo barorreceptor cardíaco vagal. Além disso, Li e colaboradores (1996) 

mostraram que o estresse oxidativo induzido prejudica a função da atividade 

barorreceptora em coelhos normais, e que a exposição do seio carotídeo à enzima 

antioxidante CAT melhora a atividade dos barorreceptores em coelhos com 

aterosclerose. Esse estudo sugere que a melhora do estresse oxidativo periférico 

pela Vit C aumenta a atividade barorreceptora.  

Outra explicação para a melhora do controle reflexo barorreceptor após o 

tratamento com Vit C é o seu efeito antioxidante central em regiões de controle 

tônico e reflexo cardiovascular, como a RVLM. Uma possibilidade é o aumento da 

biodisponibilidade de NO melhorando a função reflexa barorreceptora. Foi 
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demonstrado que o aumento da expressão de NO sintase endotelial na RVLM de 

animais SHR aumentou o ganho máximo do controle reflexo barorreceptor (Kishi et 

al., 2003). Sendo assim, é possível que o sequestro de ânion O2¯ na região RVLM 

pela Vit C melhora a função reflexa barorreceptora. 

Um dado observado em relação ao efeito da Vit C sobre o controle reflexo 

barorreceptor foi que esse antioxidante aumentou o ganho reflexo barorreceptor 

cardíaco para a resposta bradicárdica e o ganho reflexo barorreceptor renal para a 

resposta de aumento reflexo da ANSr no grupo controle. Apesar do aumento do 

ganho reflexo barorreceptor cardíaco no grupo controle ser menos intenso em 

relação ao aumento no grupo 2R-1C, a Vit C parece exercer uma melhora no 

controle reflexo barorreceptor independente da PA elevada. Li e colaboradores 

(1996) mostraram que o seqüestro de ROS no seio carotídeo isolado, por meio da 

exposição às enzimas antioxidantes CAT e SOD produz um ligeiro, porém 

significativo, aumento da atividade do barorreceptor. Esses dados indicam que as 

ROS podem ter um papel modulador negativo sobre a atividade basal dos 

barorreceptores em condições de normotensão. 

Quando comparados os efeitos do tratamento com Vit C ao do tratamento 

com Los sobre a PAM basal dos animais hipertensos, foi observado que o Los 

normalizou a PA (queda de 55 mmHg) enquanto que a Vit C produziu redução de 37 

mmHg na PAM do grupo 2R-1C. Esse dado indica que o bloqueio do receptor AT1 foi 

mais eficiente em reduzir a PAM do grupo hipertenso. O tratamento com Los 

também foi mais eficiente na melhora do ganho reflexo barorreceptor para a 

resposta de aumento reflexo da ANSr (melhora de 146%) em relação ao tratamento 
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com Vit C (melhora de 133%) no grupo 2R-1C. Entretanto, a Vit C foi mais eficiente 

na melhora do ganho reflexo barorreceptor para a resposta de queda reflexa da 

ANSr (120%) do que o Los (63%) no grupo hipertenso. Essas respostas indicam que 

os efeitos do bloqueador do receptor AT1 e Vit C diferem na intensidade de melhora 

sobre a HA e controle reflexo barorreceptor renal. Os mecanismos exatos 

relacionados a esses efeitos são ainda motivos de investigação. 

Na presente Tese foi demonstrada que a expressão gênica de receptor AT1 

está significativamente aumentada no rim clipado do grupo 2R-1C. As ações da Ang 

II são mediadas principalmente pela ativação de receptores AT1, os quais estão 

amplamente distribuídos em várias regiões e tipos celulares do rim. Sabe-se que o 

SRA renal contribui para o desenvolvimento da hipertensão, uma vez que a ativação 

desse sistema prejudica a capacidade de excreção de sódio (Wang et al., 2000). Em 

animais 2R-1C o nível de Ang II intrarenal é maior que o nível plasmático (Guan et 

al., 1992), implicando em um importante papel do SRA intrarenal na hipertensão 

renovascular. Recentemente, um trabalho de Polichnowski & Cowley (2009) mostrou 

que a infusão de Ang II produz alterações intrarenais, enquanto que a mesma 

hipertensão induzida pela noradrenalina não, sugerindo que intrarenalmente a Ang II 

tem ações importantes independentemente dos níveis tensionais. 

As ações da Ang II local e circulante na expressão de receptores AT1 no rim 

não estão bem elucidadas no modelo 2R-1C. Alto nível de Ang II produz 

downregulation enquanto baixo nível de Ang II produz upregulation de receptor AT1 

nas células renais (Zhuo et al., 1994). Como esperado, nosso dado mostrou que a 

expressão gênica de receptor AT1 no rim não clipado está diminuída. Embora a Ang 
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II esteja aumentada em ambos os rins dos animais 2R-1C, a ECA está aumentada 

apenas no rim não clipado (Guan et al., 1992). O bloqueio da formação de Ang II 

intrarenal com candesartan diretamente na artéria renal do rim não clipado aumenta 

o fluxo sanguíneo renal, filtração glomerular e excreção de sódio (Cervenka et al., 

1999). Isso sugere que apesar da downregulation de receptor AT1 no rim não 

clipado, o aumento dos níveis de Ang II intrarenal ainda é relevante na patogênese 

da hipertensão renovascular.  Essa alteração na expressão gênica de receptor AT1 

no rim não clipado parece não estar associado ao estresse oxidativo, uma vez que a 

Vit C não altera a expressão de AT1, p47phox e gp91phox. 

Estudos prévios indicam que há aumento no estresse oxidativo nos rins dos 

animais 2R-1C, o qual foi demonstrado através do aumento de excreção de 8-

Isoprostano PGF2 e malondialdeído (Welch et al., 2003) e aumento da nitração de 

tirosina nos rins, indicando formação de OONO- (Bosse & Bachmann, 1997). 

Contudo, não se sabe se o estresse oxidativo renal está relacionado à ativação da 

NAD(P)H oxidase pela Ang II nesse modelo. No presente estudo foi observado 

aumento da expressão gênica de receptor AT1 no rim clipado dos animais 

hipertensos, associado à maior expressão gênica das subunidades p47phox e 

gp91phox. Welch e colaboradores (2005) mostraram quem a infusão prolongada de 

Ang II em ratos aumentou a atividade da NAD(P)H oxidase no córtex renal, 

acompanhada pelo aumento da expressão da subunidade p22phox, e esses efeitos 

foram mediados pelo receptor AT1 no rim, uma vez que eles foram revertidos pela 

administração de candesartan, um bloqueador de receptor AT1 (Chabrashvili et al., 

2003). Deste modo, é provável que o estresse oxidativo no rim clipado dos animais 

2R-1C seja consequente à maior ativação da NAD(P)H oxidase pela Ang II. 
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O tratamento crônico com Vit C normalizou a expressão gênica do receptor 

AT1 no rim clipado, a qual estava aumentada antes do tratamento. Não podemos 

afirmar se essa downregulation de receptor AT1 no rim clipado foi decorrente da 

queda de PA, ANSr ou efeito direto da Vit C sobre o receptor. Leclerc e 

colaboradores (2008) mostraram in vitro que a Vit C é capaz de modular 

negativamente a afinidade do receptor AT1, reduzindo a ligação da Ang II. A 

downregulation de receptor AT1 no rim clipado dos animais hipertensos foi 

acompanhada pela menor expressão gênica de p47phox e gp91phox no rim clipado 

após o tratamento com Vit C, a qual apesar de não estar significativamente reduzida 

em relação ao grupo hipertenso, não se mostrou elevada em relação ao controle. 

Esse dado sugere que a Vit C diminui a ação da Ang II e, assim, reduz a expressão 

de receptor AT1 e marcadores do estresse oxidativo no rim clipado.  

A deficiência do sistema antioxidante está relacionada ao estresse oxidativo 

na HÁ (Lerman et al., 2001). A expressão gênica das principais enzimas 

antioxidantes foi avaliada no rim dos animais 2R-1C. A expressão de CAT mostrou-

se reduzida no córtex de ambos os rins do grupo hipertenso, enquanto as enzimas 

CuZnSOD e GPx não estavam alteradas. A depleção de CAT nos rins indica que há 

um desequilíbrio entre os sistemas pró-oxidante e antioxidante renais de animais 

hipertensos renovasculares. 

Após o tratamento com Vit C a expressão gênica de GPx aumentou 

significativamente em ambos os rins dos animais 2R-1C. Além de H2O2, a GPx 

sozinha pode reagir com uma grande variedade de peróxidos e hidroperóxidos 

derivados dos ácidos graxos, os quais podem ser uma fonte potencial de ROS. 
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(Mates et al., 1999). Assim, a Vit C parece produzir um efeito benéfico nos rins dos 

animais hipertensos aumentando a defesa antioxidante pela GPx. Esse dado indica 

que houve melhora no quadro de estresse oxidativo tecidual após a administração 

de um antioxidante, no entanto, não podemos dizer se foi efeito direto da Vit C sobre 

a regulação da expressão gênica de GPx ou consequência da melhora da pressão 

arterial no grupo hipertenso. 

Os dados obtidos na presente Tese sugerem o papel do estresse oxidativo na 

disfunção do controle reflexo barorreceptor e no aumento da atividade vasomotora 

simpática mediados pela Ang II na hipertensão renovascular. Essas alterações estão 

associadas à alteração na expressão gênica de receptor AT1, subunidades da 

enzima NAD(P)H oxidase e enzimas antioxidantes nos rins clipado e não clipado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente Tese mostra que a Vit C melhora os níveis tensionais e age de 

forma efetiva sobre o controle do reflexo barorreceptor no coração ou sobre a 

atividade simpática renal.  

A figura 16 mostra esquematicamente os principais dados observados no 

presente estudo. As alterações na expressão de receptor AT1 e marcadores do 

estresse oxidativo no rim clipado podem contribuir para o aumento de PA na 

hipertensão 2R-1C. A Vit C parece interferir de forma positiva na evolução da HA 

caracterizada pelo aumento de estresse oxidativo e simpatoexcitação dependente 

de Ang II, como a hipertensão renovascular.  
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Figura 16. Esquema representativo mostrando os locais de ação da vitamina C (Vit C) 

nas principais alterações encontradas na hipertensão arterial renovascular – modelo 2 

Rins, 1 Clipe (2R-1C) – enfocadas na presente Tese. 
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III. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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IV. Tabelas de dados 

Tabela 3. Resumo dos efeitos dos tratamentos com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) e 

losartan (Los - 30 mg/kg) sobre parâmetros cardiovasculares 

 Controle Controle 
+ Vit C 

Controle 
+ Los 2R-1C 2R-1C 

+ Vit C 
2R-1C 
+ Los 

PAM (mmHg) 111 ± 2 
n=14 

102 ± 4 
n=12 

90 ± 4 
n=6 

170 ± 4 
n=14* 

133 ± 6 
n=18*# 

115 ± 9 
n=11# 

FC (bpm) 368 ± 9 
n=12 

371 ± 10 
n=12 

348 ± 17 
n=6 

363 ± 11 
n=15 

376 ± 11 
n=13 

338 ± 10 
n=11 

ANSr (pps) 97 ± 6 
n=6 

109 ± 10 
n=7 

101 ± 6 
n=6 

161 ± 5 
n=5* 

118 ± 12 
n=5# 

96 ± 8 
n=8# 

Ganho FC 
(bat/mmHg) 

-1,4 ± 0,1 
n=6 

-2,3 ± 0,3 
n=6* 

-1,6 ± 0,1 
n=6 

-0,8 ± 0,2 
n=6* 

-1,7 ± 0,3 
n=7# 

-1,8 ± 0,3 
n=6# 

Ganho ANSr  
(Resposta 
Pressora) 
(pps/mmHg) 
  

-2,0 ± 0,1 
n=6 

-2,2 ± 0,2 
n=6 

-2,0 ± 0,1 
n=6 

-1,0 ± 0,1 
n=5* 

-2,1 ± 0,2 
n=5# 

-1,6 ± 0,1 
n=8# 

Ganho ANSr  
(Resposta 
Depressora) 
(pps/mmHg) 

-1,0 ± 0,0 
n=6 

2,0 ± 0,2 
n=5* 

-1,5 ± 0,2 
n=6* 

-0,5 ± 0,0 
n=5* 

1,2 ± 0,1 
n=4# 

-1,3 ± 0,1 
n=8# 

Valores de média ± erro padrão da média.  

*p<0,05 versus controle e #p<0,05 versus 2R-1C 
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Tabela 4. Resumo dos efeitos do tratamento com vitamina C (Vit C - 150 mg/kg) sobre 

marcadores do estresse oxidativo renal 

  Controle Controle 
+ Vit C 2R-1C 2R-1C 

+ Vit C 

Receptor AT1 

Rim 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

0,8 ± 0,1 
n=5 

1,5 ± 0,2* 
n=4 

0,9 ± 0,1# 
n=5 

Rim Não 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

0,8 ± 0,1 
n=5 

0,5 ± 0,1* 
n=5 

0,8 ± 0,1 
n=6 

p47phox 

Rim 
Clipado 

1,1 ± 0,2 
n=6 

0,7 ± 0,2 
n=5 

3,1 ± 0,7* 
n=5 

2,2 ± 0,3 
n=5 

Rim Não 
Clipado 

1,1 ± 0,2 
n=6 

0,7 ± 0,2 
n=5 

2,2 ± 0,5 
n=5 

2,5 ± 0,5 
n=6 

gp91phox 

Rim 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

0,7 ± 0,1 
n=5 

2,4 ± 0,6* 
n=5 

1,4 ± 0,3 
n=5 

Rim Não 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

0,7 ± 0,1 
n=5 

1,2 ± 0,2 
n=5 

1,9 ± 0,3* 
n=6 

CuZnSOD 

Rim 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

1,0 ± 0,1 
n=5 

1,2 ± 0,3 
n=5 

1,0 ± 0,2 
n=5 

Rim Não 
Clipado 

1,0 ± 0,1 
n=6 

1,0 ± 0,1 
n=5 

0,5 ± 0,1 
n=4 

0,8 ± 0,3 
n=6 

Catalase 

Rim 
Clipado 

1,1 ± 0,2 
n=6 

0,5 ± 0,1 
n=5 

0,3 ± 0,1 
n=5 

0,3 ± 0,1 
n=6 

Rim Não 
Clipado 

1,1 ± 0,2 
n=6 

0,5 ± 0,1 
n=5 

0,2 ± 0,1 
n=5 

0,1 ± 0,0 
n=6 

GPx 

Rim 
Clipado 

1,2 ± 0,2 
n=6 

0,8 ± 0,2 
n=5 

5,1 ± 2,1 
n=5 

20 ± 3*# 
n=6 

Rim Não 
Clipado 

1,2 ± 0,2 
n=6 

0,8 ± 0,2 
n=5 

4,0 ± 0,8 
n=5 

12 ± 3*# 
n=5 

 
Valores de média ± erro padrão da média.  

*p<0,05 versus controle e #p<0,05 versus 2R-1C 


