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RESUMO 
 

As oximassão denominadas como compostos orgânicos cuja fórmula geral é 
RR’C=NOH, considerando um substituinte orgânico em R’ e um hidrogênio ou qualquer 
outro grupo orgânico em R, podendo  ser farmacologicamente ativas quando liberam 
NO através da clivagem oxidativa do grupo funcional C = NOH e desta forma 
apresentarem um papel importante no sistema vascular relacionando-se ao 
processo de vasorrelaxamento e consequentemente diminuindo a pressão arterial, 
que por sua vez quando se mantém elevada caracteriza uma patologia de alta 
prevalência e baixas taxas de controle, a HAS. O mecanismo de ação do efeito 
vasorrelaxante da (NE)-N-[1-naftalen-1-iloxi-3-(propano-2-ilamino)-propan-2-ilideno]-
hidroxilamina, definida como β-oxima, até o presente estudo não tinha sido 
estudada. Por este motivo estudos in vitro envolvendo a mensuração da contração e 
do relaxamento do músculo liso relacionado diretamente com a função do NO e a 
liberação destes pela β-oxima, são relevantes na tentativa de se descobrir novos 
fármacos terapeuticamente úteis, mais seguros, potentes e eficazes, o que por sua 
vez, justifica o objetivo deste trabalho de investigar o mecanismo de ação através do 
qual é promovido o efeito relaxante sobre o músculo liso de aorta isolada de rato 
através de uma abordagem in vitro. Para o desenvolvimento deste estudo foram 
utilizados Rattus norvegicus (250 e 350 g) machos que foram sacrificados, de 
acordo com os procedimentos aprovados pelo Comitê em Experimentação Animal 
da UNIVASF (Protocolo n° 0003/111213). Os órgãos foram retirados, dissecados e 
seccionados em anéis, de 3-5 mm, que foram montadas em cubas de vidro (10 ml), 
contendo um meio propício para a manutenção do órgão vivo. As contrações e 
relaxamentos foram monitoradas por transdutores de força acoplados a um sistema 
de aquisição digital. O órgão foi mantido em estabilização por 60 min quando uma 

primeira contração foi induzida por FEN 1 M e a integridade do endotélio foi 

verificado pela adição de ACh 1 M à cuba. Após a verificação da presença do 
endotélio o órgão foi novamente lavado com a solução nutritiva e posteriormente foi 

adicionado um bloqueador e depois de 10min a FEN, 1 M novamente para 
obtenção de uma segunda contração. Diante dos dados apresentados é possível 
concluir que foram reunidas evidências farmacológicas que dão suporte a hipótese 
de que a β-oxima apresentou um efeito relaxante atingindo seu efeito máximo de 
100% de forma dependente de concentração e independente de endotélio em aorta 
isolada de rato através do seguinte mecanismo de ação: não há envolvimento da 
participação de canais para potássio do tipo KCa

2+ e Kv no efeito relaxante promovido 
por esta oxima; O relaxamento do músculo liso de aorta promovido pela β-oxima 
depende de canais para potássio do tipo KATP e KIR; não há dependência da via 
direta do óxido nítrico, nem da síntese e nem da participação da sGC, com o efeito 
relaxante promovido por esta oxima. Entretanto outros mecanismos precisam ser 
investigados para melhor elucidar sua sinalização celular. 
 
Palavras-chave: aorta, β-oxima, músculo liso, óxido nítrico. 
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ABSTRACT 
 
The oximes are referred to as organic compounds whose general formula is RR'C = 
NOH, whereas an organic substituent R 'is hydrogen or any organic group R, which 
may be pharmacologically active when NO release by oxidative cleavage of the C = 
NOH, and thus present a major role in the vascular system relating to the process 
vasorelaxation and thus lowering blood pressure, which in turn remains high when 
characterizes a condition of high prevalence and low rates of control hypertension. 
The mechanism of action of the vasorelaxant effect (NE) -N- [1-naphthalen-1-yloxy-3- 
(propane-2-ylamino) -propan-2-ylidene] -hydroxylamine defined as β-oxime, to the 
this study had not been studied. For this reason vitro studies involving the 
measurement of shrinkage and the associated smooth muscle relaxation directly with 
the role of NO and the release thereof by β-oxime are relevant in an attempt to 
discover new therapeutically useful drugs, safer, more potent and effective, which in 
turn justifies the objective of this study to investigate the mechanism of action 
through which it is promoted the relaxing effect on the smooth muscle of rat isolated 
aorta through an in vitro approach. For the development of this study were used 
Rattus norvegicus (250 and 350 g) males were killed, according to the procedures 
approved by the Committee on Animal Experimentation UNIVASF (Protocol No. 
0003/111213). The organs were removed, dissected and sectioned into rings of 3-5 
mm which were mounted in glass tanks (10 ml) containing a medium suitable for 
maintenance of living body. The contractions and relaxations were monitored by 
force transducers coupled to a digital acquisition system. The body was kept for 60 
min stabilization when a first contraction was induced by 1 uM PE and endothelial 
integrity was verified by the addition of 1 uM ACh the tub. After verification of the 
presence of endothelium body was again washed with the nutrient solution and 
subsequently adding a blocker, then the PE 10min, 1 uM again to obtain a second 
contraction. Given the data presented it can be concluded that pharmacological 
evidence has been gathered that support the hypothesis that the β-oxime showed a 
relaxing effect reaches its maximum effect 100% shape concentration-dependent 
and independent endothelium in rat isolated aorta through the following mechanism 
of action: there is no involvement of the participation channels for potassium KCa

2+ 

and  Kv type in the relaxing effect promoted by this oxime; The relaxation of the 
smooth muscle of the aorta promoted by β-oxime depends on potassium channels 
and KATP type KIR; no reliance on direct nitric oxide, or the synthesis nor the 
participation of sGC with the relaxing effect promoted by this oxime. However, other 
mechanisms need to be investigated to further elucidate his cell signaling. 
 
Keywords: aorta, β-oxime, smooth muscle, nitric oxide. 
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universalmente. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

As Oximas são moléculas orgânicas que apresentam uma fórmula geral 

RR’C=NOH, onde um substituinte orgânico está presente em R’ e qualquer grupo 

orgânico, ou ainda um hidrogênio, está presente em R. Sendo estas moléculas 

obtidas a partir de condensações entre aldeídos ou cetonas com hidroxilaminas 

(PERES, 2009; VERAS,2009). 

Estes compostos são capazes de promover a doação de óxido nítrico (NO). 

Doação esta que tem motivado estudos utilizando as oximas como precursores 

intermediários na síntese e desenvolvimento de fármacos, produtos naturais e 

industriais (ARAUJO; GONSALVES, 2015; COMPENDIUM, 2012). Pois, a produção, 

e consequente liberação de NO relatada em endotélio vascular, cerebelo, 

macrófagos, e outras células, medeia vários fenômenos fisiológicos, como por 

exemplo, adesão e agregação plaquetária, relaxamento do corpo cavernoso peniano 

humano e vasorrelaxamento dependente de endotélio (CERQUEIRA, 2002; DIAS, 

2011). 

Derivado da L-arginina e sintetizado no endotélio vascular pela sintase do 

óxido nítrico (NOS), o NO é um gás lipossolúvel que apresenta relação direta com o 

processo de relaxamento da musculatura lisa de vasos sanguíneos, pois é ele um 

dos fatores responsáveis pela manutenção e modulação do diâmetro e da 

resistência vascular (CERQUEIRA, 2002; DIAS, 2011). Em músculo liso vascular ele 

promove vasorrelaxamento via NO-GC-PKG e ativação direta de algumas proteínas 

e canais iônicos (MENDES-JÚNIOR et al., 2015). 

Em condições fisiológicas, o vasorrelaxamento acontece no momento que 

receptores da membrana das células endoteliais são ativados por estímulos solúveis 

(por exemplo: acetilcolina, adenosina difosfato e bradicinina) ou quando acontece 

uma elevação do atrito exercido pelas células circulantes sobre a camada endotelial 

(estresse de cisalhamento), resultando na ativação da e-NOS presente nestas 

células e à consequente produção de NO (FURCHGOTT, ZAWADZKI, 1980). 

Alterações na função e na estrutura da musculatura lisa dos vasos e 

consequentemente aumento de resistência vascular periférica são alterações 

características da hipertensão (TAHVANAIMEN et al., 2006).  O músculo liso 

vascular é o componente contrátil das artérias, arteríolas e veias e sua contração e 

relaxamento deriva diretamente de sinais intracelulares e extracelulares, que quando 
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são alterados podem causar contrações deste músculo contribuindo desta forma 

para o aumento da resistência à passagem do sangue e assim elevando a pressão 

arterial, resultando em patologias, como a isquemia e o infarto do miocárdio, angina 

pectoris e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (RANG, 2007; GUYTON; HALL, 

2011). 

A HAS, que é definida como uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), tem se mostrado como 

um problema endêmico com baixas taxas de controle e alta prevalência (BRASIL, 

2010; BOMBIG, 2014; DIRETRIZES, 2010). A Hipertensão Arterial é um dos 

principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de 

saúde pública, apesar de diversos fármacos já terem sido desenvolvidos e usados 

na terapêutica dessa doença. Evidências científicas relatam que pequenas reduções 

na pressão arterial (PA) têm grande impacto na redução da morbidade e da 

mortalidade cardiovascular (BRASIL, 2010; BOMBIG, 2014; DIRETRIZES, 2010). 

 A mortalidade associada à HAS tem se mantido elevada, fazendo com que 

as pesquisas por novas alternativas terapêuticas, para o tratamento dessa patologia, 

sejam um dos principais objetivos de diversos grupos de pesquisa em todo o mundo 

(LESSA, 2010). No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostraram que a HAS 

atualmente atinge cerca de 20 e 40% da população jovem, estes dados bem como 

as complicações clínicas decorrentes, fazem com que a hipertensão arterial tenha 

um papel de destaque nos programas de saúde pública (BRASIL, 2010; LESSA, 

2001; DIRETRIZES, 2010). 

A principal função do tratamento da HAS é a redução da morbimortalidade 

cardiovascular. Desta forma os anti-hipertensivos devem não só diminuir a pressão 

arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e 

consequentemente a taxa de mortalidade (KANNEL, 1996; DIRETRIZES, 2010). 

Sabe-se que os medicamentos usados na terapêutica direta da HA têm como alvo o 

coração, os rins e os vasos sanguíneos, sobretudo as artérias de pequeno calibre, 

induzindo o relaxamento do músculo liso vascular e assim reduzindo a resistência à 

passagem do sangue por este (CLARK; PYNE-GEITHMAN, 2005).  

Uma grande diversidade de sistemas biológicos pode servir de protótipos 

experimentais para a realização de ensaios farmacológicos pré-clínicos, com a 

finalidade de desenvolver fármacos inéditos para diversas patologias, então tendo 
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como foco o tratamento de HA o modelo ideal de estudo seria o sistema 

cardiovascular (SILVA, 2014).  

De posse destes conhecimentos estudos farmacológicos, epidemiológicos, 

clínicos e genéticos vêm sendo realizados para melhor compreender os mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento da hipertensão arterial, bem como aprimorar os 

métodos de diagnóstico, tratamento e prevenção da mesma (BOMBIG, 2014; SILVA, 

2014). 

Sabendo-se que a liberação de NO produzido pelo endotélio tem papel crucial 

na regulação e manutenção do funcionamento de grande parte dos sistemas 

biológicos, principalmente o cardiovascular, e procurando superar as limitações dos 

doadores de NO clássicos, estudos in vitro envolvendo a mensuração da contração 

e do relaxamento do músculo liso, bem como a elucidação do mecanismo de ação 

de moléculas capazes de promover esta atividade são relevantes na tentativa de se 

descobrir novos fármacos terapeuticamente úteis, mais seguros, potentes e eficazes 

(CAMORETTI-MERCADO, 2009; WATTERSON, RATZ, SPIEGEL, 2005;). 
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 2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 
 
Investigar o mecanismo de ação do efeito relaxante das oximas, tendo como foco a 

(E)-N-[1-naftalen-1-iloxi-3-(propano-2-ilamino)-propan-2-ilideno] hidroxilamina (β-

oxima), com a finalidade de contribuir para a descoberta de fármacos 

potencialmente terapêuticas em patologias como a hipertensão arterial. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Investigar a participação da via NO/CGs/GMPc/PKG; 

 Investigar a participação de canais iônicos para potássio. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Sendo a 

PA uma grandeza física quantitativa variável em virtude da interação de fatores, 

sejam eles neuro-humorais, comportamentais ou ambientais (DIRETRIZES, 2010).  

A PA apresenta uma distribuição normal com discreto desvio para direita em 

estudos populacionais, e demonstra uma relação contínua e diretamente 

proporcional com o risco de doenças cardiovasculares como acidente vascular 

encefálico, infarto agudo do miocárdio (IAM) e insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC), doença renal crônica (DRC) e mortalidade (KANNEL, 1999). 

 A HAS está diretamente associada a alterações funcionais e/ou estruturais 

dos órgãos-alvo (coração, rins, encéfalo e vasos sanguíneos) e ainda alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 

e não fatais (MALTA et al, 2008). É caracterizada como uma condição clínica 

multifatorial diagnosticada pelos níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(DIRETRIZES, 2010; RANG, 2007). Este diagnóstico é feito quando é verificada a 

pressão arterial sistólica em duas ou mais ocasiões consecutivas onde os valores 

são maiores ou iguais a 140 mmHg ou quando as médias em duas ou mais 

verificações da pressão arterial diastólica em duas visitas consecutivas for maior ou 

igual a 90 mmHg (DIRETRIZES, 2010).  

É relevante salientar que a HAS é um distúrbio comum que, necessita de 

cuidados especiais e quando não tratado com cuidado resulta em amplo 

desenvolvimento de outras doenças. O aumento de peso levado a obesidade, o 

consumo abusivo de álcool, fatores de predisposição genética, ingestão excessiva 

de sal e sedentarismo são conhecidos como alguns fatores de risco que estão 

relacionados a elevação da pressão arterial (2013 DIRETRIZES, 2010; MOREIRA, 

et al.).  

Estudos mostram que comumente os fatores de risco cardiovasculares se 

apresentam de forma conjunta, assim a predisposição genética e os fatores 

ambientais tendem a contribuir para essa combinação em famílias com estilo de vida 

pouco saudável (CESARINO, et al., 2008). 
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Considerada uma patologia silenciosa a HAS é a mais prevalente doença 

vascular no mundo e o mais potente fator de risco para doenças cerebrovasculares, 

predominante causa de morte no Brasil (DIRETRIZES, 2010; LESSA, 2010). Em 

2008, 2.969 óbitos foram registrados em excesso pelas doenças cerebrovasculares 

em comparação ao total de óbitos por doenças isquêmicas do coração. Portanto, a 

importância social da HAS é incontestável (LESSA, 2010).  

As doenças cardiovasculares, dentre elas a HAS, são responsáveis por alta 

frequência de internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos 

elevados. Por exemplo, em 2007 foram registradas 1.157.509 internações por DCV 

no SUS. Em relação aos custos, em novembro de 2009, houve 91.970 internações 

por DCV, resultando em um custo de R$165.461.644,33 (DATASUS, 2009).  

Embora não existam dados populacionais contundentes, estima-se, a partir de 

dados populacionais demonstrados em estudos, que no Brasil a HA afeta cerca de 

um em cada quatro indivíduos de diferentes idades (MOREIRA, et al., 2013) a 

prevalência exata da hipertensão arterial no Brasil não é conhecida (DIRETRIZES, 

2010). 

Em países considerados desenvolvidos, as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por aproximadamente 50% das mortes, além disso, são as principais 

causadoras de óbito na população brasileira há mais de trinta anos. Dentre essas 

doenças, a hipertensão arterial é a mais comum em todo o mundo, sendo 

responsável por altos índices de morbimortalidade, principalmente entre os idosos 

(ROSENFELD, 2003). 

Contudo, diante dos dados apresentados, faz-se de extrema importância a 

compreensão do tratamento medicamentoso existente atualmente no mercado. O 

objetivo principal destes tratamentos é a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovasculares. Desta forma, os anti-hipertensivos não devem apenas reduzir a 

pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares que levam ou não a 

morte do individuo (DIRETRIZES, 2010). 

 As principais classes de medicamentos utilizadas para o tratamento da HA 

são: diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, 

bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II e antagonistas dos canais de 

cálcio, embora muitas vezes utilizados em associações o tratamento com 

monoterapia ainda é bastante utilizado (RANG, 2007). 
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O mecanismo anti-hipertensivo dos betabloqueadores envolve diminuição 

inicial do débito cardíaco, redução da secreção de renina, readaptação dos 

barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Alguns 

betabloqueadores de terceira geração como o Carvedilol e o Nebivolol, 

diferentemente dos de primeira (Propranolol) e segunda gerações, além de sua 

função base também proporcionam vasodilatação, que no caso do carvedilol decorre 

em grande parte do efeito de bloqueio concomitante do receptor alfa-1 adrenérgico e 

no caso do Nebivolol de aumento da síntese e liberação endotelial de óxido nítrico 

(DULIN, ABRAHAM, 2004; PEDERSEN, CROCKCROFT 2007; DE CREE et al, 

1992). 

 O propranolol se mostra também útil em pacientes com tremor essencial, 

síndromes hipercinéticas, cefaleia de origem vascular e naqueles com hipertensão 

portal. São relatadas como principais reações adversas o broncoespasmo, a 

bradicardia, distúrbios da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, 

insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. Diante das 

vantagens relatadas de betabloqueadores com atividade vasorrelaxante surgiu a 

ideia de desenvolver uma oxima do propranolol (DULIN, ABRAHAM, 2004; 

PEDERSEN, CROCKCROFT 2007; DE CREE ET AL, 1992). 

 

3.2 Músculo liso 
 

A contração do músculo liso vascular possui um papel de extrema importância 

na regulação e na manutenção da pressão sanguínea (GUYTON; HALL, 2011), 

sendo que patologias como a HAS estão associadas a uma regulação anormal da 

contratilidade do músculo nos vasos sanguíneos (RANG, 2007). Artérias, arteríolas, 

vênulas e veias, têm suas contrações reguladas por hormônios circulantes e 

mediadores químicos liberados, localmente, das terminações nervosas e das células 

endoteliais que resultam no relaxamento da musculatura lisa que compõe estes 

vasos (RANG, 2007). 

Estas substâncias são capazes de promover estas contrações ou 

relaxamentos, principalmente por permitirem uma regulação das concentrações de 

Ca2+, ou seja, fisiologicamente, a contração do músculo liso é dependente do 

aumento de concentrações de íons cálcio intracelular ([Ca2+]i) (SOMLYO; SOMLYO, 

1994; RANG, 2007), seja através da liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares, 
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do retículo sarcoplasmático, ou através da entrada destes íons através de canais 

para Ca2+ presentes na membrana plasmática (HARDMAN, 2003; GUYTON; HALL, 

2011)  

O efeito contrátil da musculatura lisa apresenta dois instantes, o primeiro é a 

ativação da contração quando são abertos canais para Ca2+ intracelular e 

extracelular, o segundo é a manutenção da contração que ocorre devido ao influxo 

sustentado de Ca2+ através de canais presentes na membrana plasmática 

(SOMLYO; SOMLYO, 1994). A concentração de íons cálcio no líquido extracelular é 

maior que 10-3M, em comparação com 10-7M no interior da célula muscular lisa. Esta 

diferença de concentração causa rápida difusão dos íons, em média de duzentos a 

trezentos milissegundos, para o interior da célula (GUYTON; HALL, 2011).  

O retículo sarcoplasmático (R.S.) é o retículo endoplasmático do músculo , 

este caracteriza o principal estoque doador de Ca2+ intracelular, onde a liberação de 

Ca2+ deste retículo é principalmente decorrente da ativação de receptores de 

1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3R), que são canais para Ca2+ ativados pelo IP3, e 

também pelos receptores de Rianodina (RyR), que são canais para Ca2+ que são 

ativados pelo próprio íon (NELSON; COX, 2011). 

 Os receptores IP3R tanto quanto os RyR, permitem a liberação de Ca2+ do 

R.S. para o citoplasma celular, elevando a [Ca2+]i (NELSON; COX, 2011; DELLIS et 

al., 2006). O IP3 responsável pelo aumento na [Ca2+]i provém da ativação de 

receptores acoplados a proteína G (GPCR), principalmente aqueles acoplados a 

Gq/11, cujas subunidades  são responsáveis pela ativação da fosfolipase C (PLC) e 

consequentemente promovem hidrólise de fosfolipídios presentes na membrana 

produzindo o IP3, porção polar do fosfolipídeo, e diacilglicerol (DAG), porção apolar 

do fosfolipídeo (BERRIDGE, 2005; NELSON; COX, 2011). 

É importante salientar que a principal entrada para o Ca2+ que vem do meio 

extracelular são os canais para cálcio modulados por voltagem (CaV) (CATTERALL, 

2000), e como a abertura destes canais é controlada por variações na voltagem das 

células da musculatura lisa, a contração no músculo liso está intimamente 

relacionada com a diferença de potencial de membrana dessas células, onde 

eventos de despolarização levam à contração, enquanto eventos de repolarização 

ou hiperpolarização levam ao relaxamento deste músculo (KNOT et al., 1996; 

TERAMOTO, 2006)  
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Independente da fonte de Ca2+, estes íons em quantidades superiores no 

meio intracelular ligam-se a Calmodulina (CaM) e formam um complexo [(Ca2+)4-

CaM] que ativa a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) (GUYTON; HALL, 2011). 

O complexo [(Ca2+)4-CaM-MLCK] constitui a forma ativa da MLCK, que tem como 

função fosforilar a cadeia leve da miosina (MLC), e esta adição do grupo fosfato 

permite o desencadeamento do mecanismo de ciclização das pontes cruzadas entre 

os filamentos de actina e miosina favorecendo um deslizamento entre esses 

filamentos, e consequentemente levando a contração (SOMLYO; SOMLYO, 1994; 

GUYTON; HALL, 2011). 

Estudos demonstraram uma via acessória que auxilia na contração do 

músculo liso, esta via é a modulação da MLC por inibição da fosfatase da cadeia 

leve da miosina (MLCP) (SOMLYO; SOMLYO, 2000). A MLCP é inibida 

principalmente pela pequena proteína ligante de GTP, a RhoA, e por uma cinase 

associada, a ROK, que é uma proteína cinase específica para resíduos de serina e 

treonina (SOMLYO; SOMLYO, 2000).  

Alguns agonistas que são responsáveis pela contração do músculo liso por 

aumentarem as concentrações de íons cálcio intracelular via GPCR, principalmente 

os acoplados as proteínas Gq/11, levam a ativação do fator trocador de nucleotídio de 

guanina da RhoA (RhoGEF), que é capaz de ativa-la por mediar a trocar de GDP por 

GTP nessa proteína (SOMLYO; SOMLYO, 2000). A RhoA-GTP ativa sua cinase 

associada, a ROK, e esta promove uma fosforilação na MLCP, tornando-a inativa, o 

que impede que esta última desfosforile a MLC, favorecendo desta forma a 

continuidade da contração, em um processo denominado sensibilização ao Ca2+ 

(GONG et al., 2001). 

Os canais para cálcio modulado por voltagem são importantes na geração do 

potencial de ação do músculo liso, eles são complexos protéicos formados por 

quatro ou cinco subunidades distintas: a subunidade 1, que é a maior delas e 

constitui o poro do canal além de possuir o sensor de voltagem que controla sua 

abertura; a subunidade 2 que está ligada à subunidade  por uma ponte de 

dissulfeto; a subunidade  que é intracelular; e a subunidade . (CATTERALL et al., 

2000). 

Contudo, após avaliar as explicações sobre a musculatura lisa e relembrando 

que este músculo é o principal tipo que controla ou regula o funcionamento da 
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maioria dos órgãos do corpo, apresentando assim um papel importante na maioria 

dos sistemas biológicos, estudos in vitro envolvendo a mensuração da contração e 

do relaxamento do musculo liso são extrema importância na busca da descoberta e 

do desenvolvimento de novos fármacos terapeuticamente úteis (WATTERSON et al., 

2005; CAMORETTI-MERCADO, 2009).  

 

3.3 Canais para potássio (K+) 
 

Além dos canais para íons cálcio que se encontram presentes em células 

musculares lisas, existe ainda os canais para íons potássio que estão diretamente 

envolvidos no acoplamento eletromecânico de relaxamento. A abertura de canais 

para K+ promove um aumento do grau de negatividade do interior da célula, criando 

um estado de hiperpolarização na membrana que consequentemente inibe 

fortemente a contração muscular, enquanto a diminuição de sua condutância levaria 

a uma despolarização (GUYTON, HALL, 2011; KNOT et al., 1996; TERAMOTO, 

2006;). 

Ou seja, a atividade dos canais para potássio constitui um mecanismo 

relevante na regulação do potencial de membrana das células musculares lisas 

vasculares, sendo ainda um determinante importante do tónus vascular (FARACI, 

HEISTAD, 1998). A descerramento de um canal para potássio presente na 

membrana das células musculares lisas, promove um aumento da saída de íons do 

meio intracelular para o meio extracelular por difusão passiva ([K+]i > [K+]e), o que 

leva consequentemente a hiperpolarização da membrana celular (SOBEY, 2011). 

 Este estado de hiperpolarização conduz ao fechamento de canais para Ca2+ 

dependentes da voltagem e consequente diminuição da entrada de íons Ca2+ para o 

interior da célula, levando vasodilatação como já visto anteriormente. Enquanto que 

o fechamento de um canal para potássio leva a um estado de despolarização, 

abertura de canais para Ca2+ dependentes da voltagem, aumento da [Ca2+] 

intracelular e vasoconstrição. Ou seja, o potencial de membrana, em conjunto com a 

concentração de cálcio intracelular, regula e modula a entrada e saída de íons Ca2+ 

através de canais iônicos bem como a sensibilidade da maquinaria contráctil ao Ca2+ 

(NELSON, QUAYLE, 1995; JACKSON, 2000). 

Sabe-se que as células musculares vasculares possuem quatro diferentes 

tipos de canais para potássio sendo eles os dependentes da voltagem (Kv), os 
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dependente do Ca2+ (Kca), os dependentes do ATP (KATP) e os retificadores de 

entrada (Kir) (NELSON, QUAYLE, 1995; JACKSON, 2000).  

Os canais para potássio dependentes/sensíveis a voltagem (Kv), se 

encontram presentes na membrana celular do músculo liso vascular e são ativados 

por uma despolarização de membrana quando esta atinge o potencial de situado 

entre os -35mv e os -55mv, ou seja, estes canais apresentam um mecanismo 

relevante na regulação da despolarização, e repolarização, e consequente contração 

do vaso (NELSON, QUAYLE, 1995; MICHELAKIS, et al., 2000). 

 Enquanto que os canais para potássio dependentes do cálcio (KCa) são assim 

classificados por serem ativados com o aumento da concentração intracelular de 

Ca2+ e permitirem uma aumento deste íon no meio intracelular após a sua abertura. 

Estes também aumentam a sua atividade com a despolarização da membrana além 

de que podem ser afetados por outros estímulos vasodilatadores. A ativação dos 

canais KCa causa hiperpolarização da membrana provocando relaxamento do 

músculo liso vascular (JACKSON, 2000; MICHELAKIS, et al., 2000; NELSON, 

QUAYLE, 1995).  

Os canais Kir são canais para potássio retificadores de entrada que se 

encontram numa grande variedade de células excitáveis e não excitáveis, incluindo 

células musculares lisas de vasos sanguíneos. 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. Os canais Kir são ativados pela hiperpolarização 

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

despolarização da membrana (NELSON, QUAYLE, 1995; NELSON, QUAYLE, 

1997). 

Os canais para potássio sensíveis ao ATP (KATP) são assim definidos como o próprio 

nome relata, pela sua sensibilidade ao ATP intracelular que inibe a sua atividade. A 

dissociação da ATP causa a sua oclusão e consequente hiperpolarização da 

membrana (NELSON, QUAYLE, 1995; KITAZONO, et al., 1992; TOYODA, et al., 

1997). 

Os KATP no músculo liso vascular não são dependentes da voltagem. O ATP 

inibe e o ADP aumenta a atividade deste canal. Eles canais podem ser bloqueados 

farmacologicamente através de  drogas como a Glibenclamida e pelo íon bário 

(Ba2+) e podem ser abertos por drogas anti-hipertensivas como o sulfato de minoxidil 

(NELSON, QUAYLE, 1995; KITAZONO, et al., 1992; TOYODA, et al., 1997). 
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3.4 Doadores de óxido nítrico 
 

Compreender o mecanismo através do qual o efeito relaxante é promovido na 

musculatura lisa com participação de canais para potássio e canais para cálcio são 

de relevância considerável para compreensão da contribuição dos doadores de 

óxido nítrico a este mecanismo. Os doadores de óxido nítrico têm sido usados 

terapeuticamente como vasodilatadores por mais de um século (RANG, 2007) e 

cada vez mais vem sendo foco de pesquisa novos compostos químicos que possam 

servir de veículo para a liberação de NO nos sistemas biológicos (ROY, 1994). 

O óxido nítrico é um gás, em condições normais de temperatura e pressão, de 

solubilidade moderada em água. Com onze elétrons na camada de valência é 

considerada uma molécula neutra. Sua relevância fisiológica é devida ao fato do NO 

poder atuar como um importante segundo mensageiro, inibindo ou ativando uma 

ampla variedade de moléculas-alvo envolvidas em processos diversos, como por 

exemplo, a regulação do tônus vascular, o controle imunológico da relação 

patógeno-hospedeiro e a neurotransmissão (BARRETO, CORREIA, 2005). 

É considerado um importante regulador da função vascular pela sua ação no 

controle do tônus vascular (MONCADA et al., 1991). Moléculas doadoras de óxido 

nítrico para serem consideradas candidatas a novos fármacos devem necessitam 

demonstrar características, como atoxicidade, ser de fácil preparação em sua forma 

pura e estável,serem inertes,  ser de preferencia sólido e gerar NO quantitativamente 

(PAULO, 2011). Além disto é importante lembrar que a síntese destes compostos é 

relativamente simples, mas, para uso terapêutico, elas devem ter seletividade e 

liberação controlada (VILHENA, 2006).  

É possivel observar que há três principais mecanismos através dos quais 

estes compostos liberam o NO no meio onde haverá a resposta e conseuqnete ação 

do mesmo, sendo eles a doação espontânea, liberação por reação química e 

oxidação enzimática (VILHENA, 2006). A doação espontânea é caracterizada pela 

liberação do NO da molécula através da auto-decomposição térmica ou fotoquímica. 

A liberação do NO por reações químicas acontece quando no meio há presença de 

ácidos, metais ou tióis, como por exemplo, os nitratos orgânicos, nitritos e 

sindnoniminas. E a oxidação enzimática necessita de ativação metabólica por NO 

sintetases ou oxidases (VILHENA, 2006). 
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Embora as vantagens existentes no tratamento de doenças cardiovasculares 

baseadas nos mais diversos mecanismos conhecidos dos doadores do NO, 

nitroglicerina e nitroprussiato de sódio principalmente, eles ainda demonstram 

relevantes limitações quanto ao seu uso. Pesquisas demonstram que o uso contínuo 

destes medicamentos pode levar a uma tolerância caracterizada por uma diminuição 

do efeito vasodilatador (LEI, et al., 1993; RANG, 2007). 

Em geral as moléculas doadoras de óxido nítrico possuem grande potencial de 

decomposição, por oxidação ou redução, produzindo de forma direta espécies 

reativas de nitrogênio, contudo, as estruturas químicas comercializadas como 

medicamentos apresentam, normalmente, mecanismos de liberação semelhante ao 

do NO endotelial (VILHENA, 2006; VERAS, 2009). 

São doadores de óxido nítrico os nitratos orgânicos que são ésteres do ácido 

nítrico de álcoois mono ou poliidroxilados. Eles são pouco solúveis em água e 

apresentam boa estabilidade em condições neutras ou fracamente ácidas. Porém 

em condições amplamente alcalinas eles podem sofrer hidrólise, levando ao nitrato e 

ao álcool correspondente, ou então sofrer uma α ou β-eliminação, fornecendo o 

aldeído ou nitrito, respectivamente. São exemplos de nitratos orgânicos doadores de 

óxido nítrico o nicorandil e o dinitrato de isosorbida (BARRETO, CORREIA, 2005). 

 

3.4.1 Oximas 

 

Oximas são caracterizadas como compostos, ou moléculas, orgânicos que 

apresentam como fórmula  geral é RR’C=NOH, considerando um substituinte orgânico 

em R’ e um hidrogênio ou qualquer outro grupo orgânico em R (PERES, 2009), e 

normalmente são derivadas da condensação de aldeídos ou cetonas com 

hidroxilamina (COMPENDIUM, 2012). Quando se trata de síntese orgânica estas 

moléculas requerem um destaque por sua variabilidade, as quais podem ser obtidas 

através de numerosas reações químicas e atuar na preparação de vários grupos 

nitrogenados (ARAÚJO, GONSALVES, 2015). Além disto, através da doação de 

óxido nítrico (NO), elas são capazes de promover um efeito relaxante sobre a 

musculatura lisa, o que a torna foco de estudo para diversas patologias (CERQUEIRA, 

2002). 

A palavra oxima foi assim definida primariamente no século XIX e é 

derivada da contração das palavras oxigênio e imina (oxigênio + imina) (ARENA, 
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1979). Normalmente elas são substancias sólidas cristalinas e com pouca solubilidade 

em água e podem ser classificadas também como aldoximas ou cetoximas, sendo as 

cetoximas assim caracterizadas por apresentam duas cadeias lateais alquila e  as 

aldoximas, um destes dois radicais é obrigatoriamente um átomo de hidrogênio 

(PERES, 2009).  

Compostos derivados de oximas também estão amplamente relatados na 

literatura, sendo alguns deles utilizados como fármacos. Os derivados mais comuns 

são: éteres de oximas e aidoximas. As oximas são atualmente comercializadas como 

medicamentos utilizados para o tratamento por intoxicações por organofosforados,  

(RIBEIRO, et al., 2012). Seu mecanismo de ação é caracterizado pela reação das 

oximas, por apresentarem forte ação nucleofilica,  ou seja, atraem o grupo fosfato e 

afastam o grupo hidroxila dos resíduos de serina no sítio ativo da acetilcolinesterase, 

enzima inibida por pesticidas (RANG, 2007). 

Apesar da grande maioria das oximas serem de origem sintética, assim como 

boa parte dos produtos sintetizados, elas sofrem influencia de compostos naturais que 

apresentam um potencial de liberação de Óxido nítrico ou ação “NO like” similar a 

função da L-NOHA que é um composto endógeno que armazena e libera No por ação 

enzimática (VERAS, 2009). 

A oxima que foi  utilizada neste estudo é denominada de (NE)-N-[1-naftalen-1-

iloxi-3-(propano-2-ilamino)-propan-2-ilideno]-hidroxilamina (Figura 1). Ela foi obtida a 

partir de modificações moleculares baseadas numa molécula base de um beta 

bloqueador, o Propranolol. Sintetizada no laboratório de Química Analítica da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, não apresenta dados na literatura 

de qualquer estudo feito anteriormente baseado nesta molécula. 
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Figura 1 - (A) Propranolol (B) (E)-N-[1-naftalen-1-iloxi-3-(propano-2-ilamino)-propan-2-

ilideno]-hidroxilamina (Oxima do Propranolol / β - oxima). 
 

 

Fonte: Pubchem structure search and bioactivity services. 

 

O uso de oximas no desenvolvimento de novas drogas doadoras de óxido 

nítrico, ou relacionadas com esta finalidade, constituem uma alternativa 

possivelmente eficiente. Além disso, é relevante salientar que a ação de oximas não 

se restringe somente a problemas de contração e relaxamento vascular, mas 

também podem se configurar como anticoagulantes eficientes, já que estão 

envolvidos na produção de éspecimes de óxido de nitrogenio (VERAS,2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.2 Substâncias e sais 
 

Oxima teste (NE)-N-[1-naftalen-1-iloxi-3-(propano-2-ilamino)-propan-2-ilideno] 

hidroxilamina (Figura 1B). Todas as substâncias foram solubilizadas em água pura 

ou, quando isso não foi possível, em solventes adequados indicados pelos 

fabricantes, desde que esses não fossem tóxicos em demasia para os órgãos 

isolados usados neste estudo. 

 
Tabela 1 - . Substância, sais e seus fornecedores. 

Substância Fabricante 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) Proquimios (RJ, Brasil)  

Cloreto de cálcio bi-hidratado (CaCl2.2H2O), Isofar (Duque de Caxias, RJ, 
Brasil) 

Cloreto de sódio (NaCl) Proquimios (RJ, Brasil) 

Cloreto de potássio (KCl) Vetec (RJ, Brasil) 

Cloridrato de acetilcolina (ACh) Sigma-Aldrich St. Louis, MO, 
EUA) 

Cloridrato de L(-)-fenilefrina (FEN) Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
EUA) 

Dimetilsulfóxido (DMSO) Cromato produtos químicos 
LTDA. 

Fosfato diácido de potássio monohidratado 
(KH2PO4.H2O) 

Isofar (Duque de Caxias, RJ, 
Brasil) 

L-NAME Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
EUA) 

Glicose anidra Proquimios (RJ, Brasil) 

Salina (NaCl 0,9%) Farmax (Brasil) 

Sulfato de magnésio heptahidratado 
(MgSO4.7H2O) 

Proquimios (RJ, Brasil) 

Cloridrato de glibenclamida Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
EUA) 

Cloreto de Tetraetilamônio (TEA) Sigma-Aldrich ( St. Louis, MO, 
EUA) 

4-aminopiridina (4-AP) Fluka and Riedel-de Haën 
(Seelze, Alemanha) 

Cloreto de Bário (BaCl2) Farmax (Brasil) 

Azul de Metileno (AM) Farmax (Brasil) 

 

 

3.3  Soluções Nutritivas 
 

Foi utilizada a solução nutritiva de Krebs, com seu pH ajustado para 7,4 com 

HCl (1N) e aerada com mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2), cujas 

composição é a seguinte: NaCl (118 mM), KCl (4,6 mM), MgSO4.7H2O (5,7 mM), 
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KH2PO4.H2O (1,1 mM), CaCl2.2H2O (2,5 mM), NaHCO3 (25 mM) e glicose (11 mM). 

Os sais foram solubilizados em água destilada. 

 
Tabela 2 - Composição da solução de Krebs 

Substâncias Concentração (mM) 

NaCl 118 

KCl 4,6 

MgSO4.7H2O 5,7 

KH2PO4.H2O 1,1 

CaCl2.2H2O 2,5 

Glicose 11 

NaHCO3 25 

 

 

3.4 Preparo da solução estoque da Oxima 
 

A solução estoque foi preparada a partir da diluição da oxima sólida e 

cristalina em dimetilsulfóxido (DMSO), obtendo desta forma uma solução de 10-2 M 

(solução estoque), que foi estocada a -20°C, sendo posteriormente diluída 

sucessivamente para obtenção das concentrações de 10-3M, 10-4M e 10-5M. 

 

3.5 Equipamentos 
 
Para o registro das contrações isométricas e isotônicas os segmentos de aorta de 

rato foram suspensos em cubas (10 mL) de um sistema de banho para órgãos 

isolados modelo EFF-321 (Insight Instruments, Brasil). Para o monitoramento das 

contrações isométricas e isotônicas foram utilizados transdutores de força modelo 

TRO015 (Panlab, S.L., Espanha) acoplados a um amplificador de força do tipo 

“bridge system” (Insight Instruments, Brasil), conectado a um computador, onde 

foram observados e armazenados os registros de contração e relaxamento através 

do software DATAQ®. Para aferição do pH das soluções nutritivas foi utilizado um 

pHmetro digital de bancada modelo pH250 (Policontrol, Brasil). Todas as 

substâncias foram pesadas em balança analítica modelo FA2104N (Celtac, Brasil) 

ou semi-analítica modelo MARK300 (Bel, Brasil) e os animais em balança comum 

modelo 9094C/4 (Toledo, Brasil). 
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Figura 2 - fotos de equipamentos utilizados para realização dos experimentos (A) banho 

para órgãos isolados modelo EFF-321 (Insight Instruments, Brasil. (B) transdutores de 

força modelo TRO015 (Panlab, S.L., Espanha) acoplados a um amplificador de força do 

tipo “bridge system” (Insight Instruments, Brasil), conectado a um computador. 

 

Fonte: própria do autor 

 

3.6 Animais 
 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus) pesando entre 250 e 350g, 

todos procedentes do Biotério Central da UNIVASF. Antes dos experimentos os 

animais foram mantidos sob rigoroso controle alimentar com uma dieta balanceada a 

base de ração tipo “pellets” com livre acesso a água, com ventilação e temperatura 

(22  1C) controladas e constantes, submetidos diariamente a um ciclo claro-escuro 

de 12 h, sendo o período claro das 06:00 às 18:00 h. Todos os experimentos foram 

realizados no período de 07:00 às 20:00 h.  

 
Figura 3 - Animais Rattus norvegicus. 

 

Fonte: própria do autor 
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3.7 Aspectos éticos 
 

Todos os experimentos previstos foram executados de acordo com os 

princípios éticos de experimentação animal do Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da UNIVASF (Protocolo n° 0003/111213) (Anexo I) e do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). Para os experimentos, todos os animais foram 

eutanasiados de modo rápido e indolor, sempre por profissional treinado em 

bioterismo ou pelo próprio médico veterinário responsável pelo biotério, respeitando 

o Decreto no 24.645 de 10 de julho de 1934 e a lei no 6.638 de 08 de maio de 1979 

que estabelece normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais. 

Após eutanasiados, os animais foram enterrados em local propício e determinado 

pelas boas práticas de manuseio de animais de biotério ou acondicionados em 

câmara frigorífica adequada e projetada para esse fim e, posteriormente, foram 

enterrados ou incinerados. As drogas e substâncias utilizadas nos procedimentos 

experimentais bem como algum material de consumo e outros materiais (seringas, 

agulhas, luvas de látex descartáveis, restos de vísceras de animais, lâminas de 

bisturi, etc.) receberam o mesmo tratamento do lixo hospitalar do município de 

Petrolina-PE, segundo a RDC 306 de 07 de dezembro de 2004 da ANVISA que 

dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. 

 

3.8 Preparação de anéis de aorta isolada, de ratos. 
 

Os ratos foram sacrificados por deslocamento cervical seguido por secção 

dos vasos cervicais. O tórax do animal foi aberto e dissecado, a aorta torácica foi 

retirada cuidadosamente (Figura 4A) e anéis aórticos de 3-5 mm foram obtidos livres 

de tecido conectivo e adiposo (Figura 4B). Para obtenção das respostas isométricas, 

os anéis foram suspensos individualmente por hastes de aço inoxidável presas 

através de fios de algodão (Figura 4C) à transdutores de força, em cubas de vidro 

(10 mL) contendo solução de Krebs à 37 C e aerados com mistura carbogênica 

(95% de O2 e 5% de CO2). Os anéis aórticos foram deixados por um período de 60 

min em repouso, durante o qual foram mantidos sob uma tensão inicial de 1 g. 

Durante esse período, a solução nutritiva foi renovada a cada 15 min para prevenir a 

interferência devido ao acúmulo de metabólitos (ALTURA; ALTURA, 1970).  
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Figura 4 - (A) Fotos da aorta de rato antes da limpeza (B) Aorta limpa pronta para ser 
seccionada em aneis de 3-5mm (C)  Placa de petri com anel de aorta em haste metálica 
presa ao fio de algodão imersa em solução de Krebs e aerada com Carbogênio. 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Após o período de estabilização, foi induzida uma contração com FEN na 

concentração de 10-6 M. A integridade do endotélio vascular foi verificada pela 

adição de ACh (10-6 M) à cuba durante a fase tônica da primeira contração induzida 

por FEN (FURCHGOTT, ZAWADZKI, 1980). Anéis sem endotélio funcional foram 

obtidos pela remoção mecânica da camada endotelial, através do atrito provocado 

pela haste metálica em contato com a parede interna do vaso. A retirada do 

endotélio foi confirmada pela ausência de relaxamento induzido por ACh, o mesmo 

foi considerado íntegro quando os anéis aórticos apresentaram relaxamento 

induzido por ACh igual ou superior a 50% (em relação à força máxima da contração 

inicial) e, ou quando esse foi inferior a 10%. Após a verificação da presença, ou não, 

do endotélio, as soluções de banho foram trocadas, sendo as preparações lavadas a 

cada 15 min com solução de Krebs durante um período total de 30 min. Decorrido 

este tempo, foi adicionado um bloqueador de canais para potássio ou outro 

bloqueador da via a ser analisada e logo após uma segunda contração foi induzida 

pela adição de 10-6 M de FEN  (Figura 5) e durante a fase tônica e sustentada dessa 

segunda contração, as drogas a serem testados serão adicionados à cuba de 

maneira cumulativa, sendo avaliado o seu mecanismo de ação do efeito relaxante, 

eficácia e potência determinadas em anéis de aorta de rato, na ausência de 

endotélio funcional.  

Após o efeito relaxante máximo (Emax) induzido pelos produtos testados ser 

atingido, a solução de banho foi trocada a cada 15 min, durante um período total de 

30 min., e decorrido este tempo, uma terceira contração foi induzida por FEN, onde 

foi observado se a tensão máxima alcançada foi de magnitude similar à primeira 



β - oxima promove efeito relaxante em aorta de rato através de canais 
para potássio do tipo KATP e Kir 

2016 

 

38 

contração, o que foi indicativo da reversibilidade do efeito relaxante dos produtos 

testados. 

 

Figura 5 - Esquema representativo da adição de substâncias ao longo do experimento. 

 

 

Todos os relaxamentos foram expressos como a percentagem reversa da 

tensão máxima obtida pela adição da FEN à cuba, onde o relaxamento máximo foi 

obtido quando a tensão registrada era reduzida aos níveis basais iniciais. 

 

3.9 Análise estatística 
 

Todos os dados obtidos foram expressos como média ± erro padrão da 

média. O valor de “n” se refere ao número animais utilizados em cada experimento 

em um dado protocolo, que pode chegar até um máximo de 7 animais, para que o 

resultado obtido pudesse ser representativo e ao mesmo tempo não fosse usados 

animais em demasia.  

Diferenças entre as médias foram comparadas estatisticamente usando o 

teste “t” de Student não-pareado, onde essas diferenças foram consideradas 

significantes quando o valor calculado de “p” foi menor que 0,05. As análises 

estatísticas eram realizadas usando o programa Graph-Pad Prism 5.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego, CA, EUA). 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Avaliação do efeito farmacológico da β-oxima em músculo liso de aorta 
isolada de rato. 
 

Na primeira etapa deste estudo foi avaliado o efeito relaxante da β-oxima. A 

verificação, e comprovação, da presença ou ausência do endotélio funcional foi feita 

a partir da adição de ACh (10-6M). Os registros mostraram que foram obtidos os 

anéis com endotélio funcional, aqueles que apresentaram um relaxamento superior 

a 80%, (em relação à força máxima da contração inicial) e anéis sem endotélio, com 

um relaxamento inferior a 10% (Figura 6). 

 

Figura 6 - Registro original do efeito da contração estimulada por FEN 10-6M e posterior 

relaxamento proporcionado por ACh 10-6M demonstrando a (A) presença de endotélio e a 

(B) ausência de endotélio. 
 

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

A β-oxima nas concentrações cumulativas de 10-7 a 3x10-4M promoveu 

relaxamento de maneira dependente de concentração e independente de endotélio 

em anéis de aorta, isolada de rato, pré-contraídos com FEN (10-6M), com uma 

Eficácia máxima (Emáx) de 100% na ausência e na presença de endotélio funcional 

(Figuras 7 e 8).  

 

Figura 7 - Registro original do relaxamento produzido pela adição cumulativa da β-oxima 
sobre anéis de aorta de ratos pré-contraídos por FEN 10-6M na ausência de endotélio 
funcional. Os números representam os pontos, durante o curso temporal do efeito 
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vasorrelaxante, onde a oxima foi adicionada nas seguintes concentrações: (1) 10-7M (2) 
3x10-7M (3)10-6M (4) 3x10-6M (5) 10-5M (6) 3x10-5M (7) 10-4M (8) 3x10-4M. 

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 8 - Registro original do relaxamento produzido pela adição cumulativa da β-oxima 

sobre anéis de aorta de ratos pré-contraídos por FEN 10-6M na presença de endotélio 

funcional. Os números representam os pontos, durante o curso temporal do efeito 

vasorrelaxante, onde a oxima foi adicionada nas seguintes concentrações (1) 10-7M (2) 

3x10-7M (3)10-6M (4) 3x10-6M (5) 10-5M (6) 3x10-5M (7) 10-4M (8) 3x10-4M. 
 

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Na presença de endotélio funcional (Figura 8) o valor obtido de CE50 foi de 

 3,78 x 10-5 M (n=5) (Figura 9 e 10) e o tempo médio de relaxamento máximo foi de 

116,3 ± 3,53 min, enquanto que na ausência de endotélio (Figura 7) obteve-se um 

valor de CE50 igual a 3,54 x 10-5 M (n=5) (Figura 9 e 10) com um tempo médio de 

118,78 ± 7,34 min. Desta forma observou-se que não houveram diferenças 

significantes (p > 0,05) entre os valores de CE50 (Figura 12). 
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Figura 9 - Efeito relaxante da β-oxima sobre anéis de aorta pré-contraídos com FEN 10-6M, 
na presença e ausência de endotélio funcional. Os símbolos e as barras representam a 
média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 
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Figura 10 - Representação gráfica dos valores de CE50 da oxima na presença e na ausência 
de endotélio. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 

 

 Para comprovação de que o solvente utilizado não interferiu no efeito 

relaxante promovido pela oxima foi feito um controle adicionando-se 200µL de etanol 

absoluto a cuba onde foi possível perceber que não houve relaxamento em um 

intervalo de tempo de setenta minutos (Figura 11). 

 

Figura 11 - Registro original da adição do etanol absoluto sobre anéis de aorta de ratos pré-

contraídos por FEN 10-6M na ausência de endotélio funcional. 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

6.2 Avaliação do envolvimento da via do óxido nítrico 
 



β - oxima promove efeito relaxante em aorta de rato através de canais 
para potássio do tipo KATP e Kir 

2016 

 

44 

6.2.1 Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de L-NAME 

 

A adição cumulativa da β-oxima (10-7 a 3x10-4 M) promoveu um relaxamento 

dependente de concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com 

FEN (10-6 M), na ausência (CE50 = 3,64 ± 1,18 x 10-5 n=5) e na presença de L-

NAME, um inibidor da enzima Sintase do Óxido Nítrico (eNOS), na concentração de 

100 μM (CE50 = 2,60 ± 0,43 x 10-5 n=5),  não havendo diferença significativa 

(p< 0,05) nos valores de CE50 nos experimentos onde o L-NAME foi pré-incubada 

nesta concentração em relação a situação controle (Figura 13 ). Na condição 

controle e na presença de L-NAME na concentração de 10-4M, o valor de Emáx foi 

igual a 96,6%, sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da β-oxima. 

Sugerindo que não há uma participação da via do óxido nítrico através da produção 

de NO pela eNOS no efeito relaxante promovido pela β-oxima por não apresentar 

diferença significativa (Figura 14) entre os valores de CE50. Além disto, foi também 

avaliado o tempo médio de efeito máximo do efeito relaxante, tanto na presença (TM 

= 127,8 ± 8,6 n=5) quanto na ausência (TM = 154,2 ± 6,6 n=5) do L-NAME (Figura 

15), mostrando que não houve diferença significativa entre o tempo médio. 

 

Figura 12  - Registro original representativo do efeito relaxante β-oxima sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio 
funcional, na presença de 10-4M de L-NAME.  

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 13- Efeito relaxante da β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10 6 M de 
FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de 10-4M de 
L-NAME. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 14 - Representação gráfica dos valores de CE50 da β-oxima na ausência e na 
presença de L-NAME. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, 
respectivamente. * p < 0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs L-NAME). 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 15 - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela β-oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência do L-NAME. As 
colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

6.2.2 Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de Azul de Metileno (AM) 

 

A adição cumulativa da β-oxima (10-7 a 3x10-4 M) promoveu um relaxamento 

dependente de concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com 

FEN (10-6 M), na ausência (CE50 = 7,88 ± 2,99 x 10-5 n=7) e na presença de Azul de 

metileno, um inibidor da via 3',5'-monofosfato de guanosina cíclico/guanilato ciclase 

solúvel (GMPc-GCs) (CE50 = 7,71 ± 3,42 x 10-5 n=7),  não havendo diferença 

significativa (p < 0,05) nos valores de CE50 nos experimentos onde o AM foi pré-

incubada nesta concentração em relação a situação controle (Figura 17). Na 

condição controle e na presença de AM na concentração de 10-4M, o valor de Emáx 

foi igual a 92,9%, sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da β-oxima. 

Sugerindo que não há uma participação da via 3',5'-monofosfato de guanosina 

cíclico/guanilato ciclase solúvel (GMPc-GCs) no efeito relaxante promovido pela β-

oxima por não apresentar diferença significativa (Figura 17 e 18) entre os valores de 

CE50, também podendo ser visualizado na curva de concentração x resposta 

(Gráfico 19). Além disto, foi também avaliado o tempo médio de efeito máximo do 

efeito relaxante, tanto na presença (TM = 130,2 ± 10,6 n=5) quanto na ausência (TM 

= 154,2 ± 6,6 n=5) do AM (Figura 19), mostrando que não houve diferença 

significativa entre o tempo médio. 
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Figura 16 - Registro original representativo do efeito relaxante β-oxima sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio 
funcional, na presença de 10-4M de AM.  

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 17 - Efeito relaxante do β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10 6 M de 
FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de 10-4M de 
AM. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 18 - Representação gráfica dos valores de CE50 da β-oxima na ausência e na 
presença de AM. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, 
respectivamente. * p < 0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs AM). 
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 Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 19  - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela β-oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência do AM. As colunas e 
barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 
6.3 Avaliação da participação dos canais para potássio no efeito relaxante 
promovido pela β-oxima em aorta isolada de rato. 
 

6.3.1 Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de TEA 1mM. 
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A fim de avaliar qual o possível mecanismo de ação através do qual a β-

oxima promove o seu efeito relaxante, foi adicionada de forma cumulativa a  β-oxima 

(10-7 a 3x10-4 M) de forma que esta promoveu um relaxamento dependente de 

concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com FEN (10-6 M), 

na ausência (CE50 = 5,71 ± 2,0 x 10-5 n=5) e na presença de TEA 1mM, um 

bloqueador seletivo nesta concentração dos canais para potássio de alta 

condutância ativados pelo cálcio (BKca) (CE50 = 1,09 ± 0,1 x 10-4 n=5),  não havendo 

diferença significativa (p < 0,05) nos valores de CE50 (Figura 21 e 22).  

Na presença de TEA 1mM, o valor de Emáx foi igual a 89,4%, sendo alcançado 

entre as concentrações de 10-4 e 3x10-4 M da β-oxima.  Sugerindo desta forma que 

não há uma participação de canais para potássio do tipo BKca no efeito relaxante 

promovido pela β-oxima por não apresentar diferenças significativas (Figura 21 e 22) 

entre os valores de CE50. O que pode ser visualizado na curva de concentração x 

resposta (Figura 21). Além disto, foi também avaliado o tempo médio de efeito 

máximo do efeito relaxante, tanto na presença (TM = 132,4 ± 7,2 n=5) quanto na 

ausência (TM = 154,2 ± 6,6 n=5) do bloqueador de canal para potássio (Figura 23), 

mostrando que não houve diferença significativa entre o tempo médio.  

 

Figura 20 - Registro original representativo do efeito relaxante da β-oxima sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem 
endotélio funcional, na presença de TEA 1mM. Os números representam os pontos, durante 
o curso temporal do efeito relaxante, onde a β-oxima foi adicionada nas seguintes 
concentrações (M): (1) 10-7M (2) 3x10-7M (3)10-6M (4) 3x10-6M (5) 10-5M (6) 3x10-5M (7) 10-

4M (8) 3x10-4M. 

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 21  - Efeito relaxante da β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10 6 M 
de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de TEA 
1mM. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 

 

Figura 22 - Representação gráfica dos valores de CE50 da β-oxima na ausência e na 
presença de TEA 1mM. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, 
respectivamente. * p < 0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs TEA 1mM). 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 
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Figura 23 - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência do TEA. As colunas e 
barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007 

 

6.3.3. Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de 4-AP 

 

Após avaliação da participação dos canais para potássio do tipo BKca, avaliou-

se a participação de canais para potássio ativados por voltagem (KV). A adição 

cumulativa da β-oxima (10-7 a 3x10-4 M) promoveu um relaxamento dependente de 

concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com FEN (10-6 M), 

na ausência (CE50 = 3,64 ± 1,18 x 10-5 n=5) e na presença de 4-AP, um bloqueador 

não seletivo dos KV, na concentração de 10-4 M (CE50 = 5,75 ± 1,24 x 10-5 n=5),  não 

havendo diferença significativa (p < 0,05) nos valores de CE50 nos experimentos 

onde a 4-AP foi pré-incubada nesta concentração em relação a situação controle 

(Figura 26). Na condição controle e na presença de 4-AP na concentração de 10-4M, 

o valor de Emáx foi igual a 88,0%, sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M 

da oxima. Sugerindo que não há uma participação de canais para potássio do tipo Kv 

no efeito relaxante promovido por esta oxima por não apresentar diferença 

significativa (Figura 25 e 26) entre os valores de CE50, Além disto, foi também 

avaliado o tempo médio de efeito máximo do efeito relaxante, tanto na presença (TM 

= 144,4 ± 5,0 n=5) quanto na ausência (TM = 154,2 ± 6,6 n=5) do bloqueador de 

canal para potássio (Figura 27), mostrando que não houve diferença significativa 

entre o tempo médio. 
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Figura 24 - Registro original representativo do efeito relaxante da β-oxima sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem 
endotélio funcional, na presença de 10-4M de 4-AP.  

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 25 - Efeito relaxante da β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10 6 M de 
FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de 10-4M de 
4-AP. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 
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Figura 26 - Representação gráfica dos valores de CE50 da  na ausência e na presença de 4-
AP. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. * p < 
0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs 4-AP). 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 27 - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela β-oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência da 4-AP. As colunas 
e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do Graph-Pad Prism 5.0 software Inc. 2007. 

 

6.3.4. Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de Glibenclamida (GLIB) 

 

Dando continuidade a investigação da participação dos canais para potássio 

possivelmente envolvidos no efeito relaxante da β-oxima, foi avaliada que através da 

adição cumulativa da β-oxima (10-7 a 3x10-4 M) promoveu um relaxamento 

dependente de concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com 
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FEN (10-6 M), na ausência (CE50 = 4,94 ± 0,16 x 10-5 n=5) e na presença de 

Glibenclamida (GLIB), um agente bloqueador de canais para potássio sensíveis ao 

ATP (KATP), na concentração de 10-4 M (CE50 = 4,00 ± 0,9 x 10-4 n=5), havendo 

diferença significativa (p < 0,05) nos valores de CE50 nos experimentos onde a GLIB 

foi pré-incubada nesta concentração em relação a situação controle (Figura 28). Na 

condição controle e na presença de GLIB na concentração de 3 mM, o valor de Emáx 

foi igual a 48,6%, sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da β-oxima. 

Sugerindo que há uma participação de canais para potássio do tipo KATP no efeito 

relaxante promovido pela  β-oxima por apresentar diferença significativa entre os 

valores de CE50 (Figura 29 e 30), Além disto, foi também avaliado o tempo médio de 

efeito máximo do efeito relaxante, tanto na presença (TM = 146,0 ± 7,5 n=5) quanto 

na ausência (TM = 154,2 ± 6,6 n=5) do bloqueador de canal para potássio (Figura 

31), mostrando que não houve diferença significativa entre o tempo médio. 

 
 

Figura 28 - Registro original representativo do efeito relaxante da β-oxima sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem 
endotélio funcional, na presença de 10-4M de GLIB. Os números representam os ponto 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 29 - Efeito relaxante β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10 6 M de 
FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de 10-4M de 
GLIB. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 30 - Representação gráfica dos valores de CE50 β-oxima na ausência e na presença 
de GLIB. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. * p 
< 0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs GLIB 10mM). 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 31 - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela β-oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência da GLIB. As colunas 
e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 

CONTROLE GLIBENCLAMIDA
0

50

100

150

200

T
E

M
P

O
 (

m
in

)

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

6.3.5 Efeito vasorrelaxante da β-oxima na presença de BaCl2. 

 

A adição cumulativa do β-oxima (10-7 a 3x10-4 M) promoveu um relaxamento 

dependente de concentração dos anéis de aorta isolada de rato pré-contraídos com 

FEN (10-6 M), na ausência (CE50 = 4,99 ± 1,63 x 10-5 n=5) e na presença de BaCl2, 

um bloqueador de canais para potássio retificador de entrada (Kir) na concentração 

de 10-4 M (CE50 = 2,02 ± 0,7 x 10-4 n=5), havendo diferença significativa (p < 0,05) 

nos valores de CE50 nos experimentos onde a BaCl2 foi pré-incubada nesta 

concentração em relação a situação controle (Figura 34). Na condição controle e na 

presença de BaCl2 na concentração de 10-4M, o valor de Emáx foi igual a 62,3% 

sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da β-oxima. Sugerindo que há 

uma participação de canais para potássio do tipo Kir no efeito relaxante promovido 

pelo β-oxima por apresentar diferença significativa entre os valores de CE50, 

podendo ser visualizado na curva de concentração x resposta (Figura 33). Além 

disto, foi também avaliado o tempo médio de efeito máximo do efeito relaxante, tanto 

na presença (TM = 136.6 ± 9.7 n=5) quanto na ausência (TM = 154.2 ± 6.6 n=5) do 

bloqueador de canal para potássio (Figura 35), mostrando que não houve diferença 

significativa entre o tempo médio. 
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Figura 32 - Registro original representativo do efeito relaxante β-oxima sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio 
funcional, na presença de 10-4M de BaCl2. Os números representam os pontos, 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 33 - Efeito relaxante da β-oxima sobre as contrações tônicas induzidas por 10-6 M de 
FEN em anéis de aorta isolada de rato, sem endotélio funcional, na presença de 10-4M de 
BaCl2. Os símbolos e barras verticais representam a média e o e.p.m.  

 

 

 

Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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Figura 34 - Representação gráfica dos valores de CE50 da β-oxima na ausência e na 
presença de BaCl2. As colunas e barras verticais representam a média e o e.p.m, 
respectivamente. * p < 0,05 (teste “t” de Student não-pareado: controle vs BaCl2). 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 

 

Figura 35 - Representação gráfica dos valores de tempo médio levado pela β-oxima para 
obtenção do seu efeito máximo tanto na presença quanto na ausência do BaCl2. As colunas 
e barras verticais representam a média e o e.p.m, respectivamente. 
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Fonte: própria do autor através do DataQ® Software Inc., 2012 
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7. DISCUSSÃO 

 

Após obtenção dos resultados é possível observar que este estudo tem 

relevância produtiva para o entendimento das possíveis vias de envolvimento 

através do qual as oximas são capazes de promover um efeito relaxante em 

musculatura lisa de aorta de rato. Durante a década de 1980, Furchogott e Zawadzki 

foram pesquisadores pioneiros no estudo e demonstração da importância do 

endotélio vascular no controle do tônus e a relação entre o endotélio e um fator de 

relaxamento dependente deste na vasodilatação, fator este que posteriormente foi 

denominado EDRF (CERQUEIRA; YOSHIDA, 2002; ZAGO; ZANESCO, 2006; 

PERES, 2009).  

De posse destes conhecimentos e sabendo da possível intervenção de 

componentes endoteliais, fez-se necessário inicialmente a verificação da presença 

do endotélio funcional para avaliar posteriormente a participação, e relação, de 

EDRF na resposta promovida pela oxima. 

A avaliação, da presença ou ausência do endotélio funcional foi feita a partir 

da adição de ACh (10-6M). Os registros originais representativos demonstraram que 

foram obtidos os anéis com endotélio funcional, aqueles que apresentaram um 

relaxamento superior a 80%, (em relação à força máxima da contração inicial) e 

anéis sem endotélio, com um relaxamento inferior a 10%. 

É possível observar há algum tempo, na área de farmacologia, que a busca 

por diferentes tipos de doadores de NO através da química sintética tem sido foco 

para o desenvolvimento de novos fármacos (LOHSE; FORTERMANN; SCHMITT, 1998). 

Desta forma, para realização de estudos com estas moléculas é relevante levar em 

consideração o tipo de doador de NO, pois diversos estudos têm sugerido que o 

mecanismo de relaxamento vascular pode variar entre os diferentes doadores de NO 

(WANSTALL, et al., 2001) levando assim a diferentes respostas para os possíveis 

mecanismos envolvidos no efeito. 

Além disto, lembramos que os doadores de NO são substâncias 

farmacologicamente ativas que liberam NO espontaneamente, ou através de outras 

vias (BOUCHER, et al., 1992). A clivagem oxidativa do grupo funcional C=NOH, 

presente em oximas, pode ser catalisada não somente pela NO sintase, como 

também pelo complexo microssomal do citocromo P450 ou por peroxidases 

presentes no meio (RENAUD, et al., 1993; JOUSSERANDOT, et al., 1998) 
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A β-oxima (10-7 a 3x10-4M) promoveu relaxamento de maneira dependente de 

concentração e independente de endotélio em anéis de aorta, isolada de rato, pré-

contraídos com FEN (10-6M), com uma Eficácia máxima (Emáx) de 100% na ausência 

e na presença de endotélio funcional.  

Os resultados obtidos são compatíveis com dados da literatura que mostram 

que algumas oximas funcionam como um tipo de doador de NO levando ao 

consequente vasorrelaxamento de anéis de aorta de rato demonstrando 

envolvimento com a via NO-GMPc (JAROS, et al., 2007; CHALUPSKY, et al., 2004). 

A existência de uma via independente da NO sintase capaz de oxidar alguns 

compostos com a ligação C=NOH, presente e oximas, também já foi demonstrada 

em estudos anteriores, podendo ser uma via envolvida no efeito da β-oxima 

(VETROVSKY et al., 2002). Desta forma já é comprovado que algumas oximas 

podem ser utilizadas como doadores de NO em artérias onde a atividade da NO 

sintase está comprometida (JAROS, et al., 2007). 

 Para comprovação de que o solvente utilizado não interferiu no efeito 

relaxante promovido pela oxima foi feito um controle adicionando-se 200µL de etanol 

absoluto à cuba onde foi possível perceber que não houve relaxamento em um 

intervalo de tempo de setenta minutos. 

Alguns estudos demonstram que os β-bloqueadores não seletivos, como o 

propranolol, podem agir em até três subtipos destes receptores. Os receptores do 

tipo β1 são responsáveis pelo aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca e 

pelo volume da fração de ejeção, pela liberação de renina das células 

justaglomerulares e pela lipólise do tecido adiposo (BORTOLOTTO; CONSOLIM-

COLOMBO, 2009). Os do tipo β2 são adrenérgicos polimórficos que predominam na 

musculatura lisa dos brônquios, além disso são responsáveis pela lipólise do tecido 

adiposo, por glicogenólise e gliconeogênese, inibição da liberação de histamina por 

mastócitos, dentre outros. E os do tipo β3 que dentre as suas funções encontra-se a 

estimulação da lipólise do tecido adiposo (BORTOLOTTO; CONSOLIM-COLOMBO, 

2009).  

Alguns β-bloqueadores possuem ação vasodilatadora, como carvedilol e o 

labetalol, que são capazes de antagonizar também receptores do tipo α1 periférico e 

o nebivolol que estimula a produção de óxido nítrico (HELFAND; PETERSON; 

DANA, 2007). Mas, considerando que a oxima estudada é proveniente de alterações 

na estrutura da molécula do propranolol, e que este é um β-bloqueador que não 
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apresenta nenhum efeito relaxante sobre vasos sanguíneos, sugere-se que o efeito 

relaxante obtido seja proveniente das respostas moleculares promovidas pela porção 

da molécula modificada. 

É importante salientar que estudos anteriores com a cetoxima do propranolol 

demonstram que apesar das alterações moleculares, para obtenção da β-oxima, em 

um dos seus grupamentos farmacofóricos responsáveis pela interação através de 

ligações de hidrogênio com o sítio ativo, a atividade β-bloqueadora da molécula não 

sofre alterações significativas (BODOR, et al., 1988; BARREIRO; FRAGA, 2008). 

Desta forma é possível perceber o efeito relaxante independente de endotélio 

promovido pela β-oxima é condizente com os resultados demonstrados na literatura 

e estudos feitos com outras oximas. 

Além da avaliação da participação de canais para potássio no efeito relaxante 

promovido pela oxima, fez-se necessário também a avaliação do envolvimento da 

via do óxido nítrico, visto que a substancia teste é uma oxima e havia expectativas 

que houvesse a doação espontânea do NO pela molécula. Outros elementos 

importantes para este estudo farmacológico da função endotelial são os 

bloqueadores dos efeitos e da síntese do EDRF/NO. Dentre eles os mais relevantes 

são: o azul de metileno (bloqueio a nível do GMP cíclico); a hemoglobina 

(“seqüestrador” ou scavenger do EDRF/NO); e as formas nítrica (NG-nitro-Larginina, 

a L-NOARG) e metilada (NG-monometil-Larginina, a L-NAME) da L-arginina que são 

bloqueadores da óxido nítrico sintetase (EVORA, 1993). 

Dentre os EDRF, o óxido nítrico (NO) figura como o principal fator produzido e 

liberado pelo endotélio, que através de uma ação parácrina no musculo liso vascular 

induz o seu relaxamento (IGNARRO et al., 1987). Esse EDRF é produzido pela 

enzima oxido nítrico síntase endotelial, a eNOS, a qual converte L- Estudo do 

mecanismo de ação do monoterpeno borneol no sistema cardiovascular 2013 95 

arginina e oxigênio molecular em L-citrulina e NO, e que pode ser inibida 

competitivamente por falsos substratos como o L-NAME (FELETOU; VANHOUTTE, 

2006). 

Em endotélio vascular de mamíferos vários sinais extracelulares podem 

estimular NOS e consequente aumento da produção de NO (FURCHGOTT E 

ZAWADZKI, 1980). O óxido nítrico produzido pelo endotélio se difunde rapidamente 

para dentro da célula do músculo liso onde ativa a guanilil-ciclase solúvel (sGC), que 

por sua vez gera o monofosfato de guanosina cíclico (cGMP) que medeia a 
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vasodilatação (MONDACA et al., 1991). Uma abordagem tradicional de avaliação da 

produção de NO é através do uso de L-NAME, pois o efeito esperado ao bloquear a 

produção de NO seria um aumento da tensão basal.  

Os dados obtidos neste estudo demonstraram que mesmo após a inibição da 

síntese do óxido nítrico a oxima foi capaz de promover o seu efeito relaxante de 

forma independente desta via.  

Na condição controle e na presença de L-NAME na concentração de 10-4M, o 

valor de Emáx foi igual a 94,4%, sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da 

β-oxima. Sugerindo que não há uma participação da via do óxido nítrico através da 

produção de NO pela eNOS no efeito relaxante promovido pela β-oxima por não 

apresentar diferença significativa entre os valores de CE50, podendo ser visualizado 

na curva de concentração x resposta.  

A via da Guanilil cliclase solúvel está associada à disfunção endotelial, 

desarranjo microcirculatório, grave perda de fluido, e hipotensão crítica. A inibição da 

via 3',5'-monofosfato de guanosina cíclico/guanilato ciclase solúvel (GMPc-GCs) pelo 

azul de metileno (AM), uma matriz tiazida, tem sido amplamente utilizado em 

estudos farmacológicos associados com a liberação regulada abaixo da 

concentração de óxido nítrico pela ação da óxido nítrico sintase induzível, indicam 

que a via óxido nítrico/ 3',5'-monofosfato de guanosina cíclico (NO/GMPc) pode ser 

um alvo potencial para numerosas intervenções terapêuticas (BALDO, 2013). 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram esta oxima promove seu 

efeito relaxante independente da via do óxido nítrico e de forma dependente d e 

canais para potássio. Os dados sugerem que, talvez esta oxima não esteja liberando 

da sua molécula o NO e que a molécula completa esteja promovendo seu efeito 

independente de sGC.  

Dados da literatura mostram que a ativação de canais para potássio em 

células musculares lisas vasculares pode causar vasodilatação e aumentar o fluxo 

sanguíneo, além de causar diminuição da pressão sanguínea. De posse destes 

conhecimentos é possível concluir que a consequente inibição destes canais causa 

vasoconstrição. Até o presente estudo sabe-se que existem quatro tipos de canais 

para potássio conhecidos, sendo eles os Kv, KCa, Kir e KATP, como reguladores do 

potencial de membrana celular (NELSON, QUAYLE, 1995). 

Estudos mostram que os “sparks” de Ca2+ são capazes de ativar a síntese de 

NO, endotelinas, prostanóides, dentre outros fatores derivados do endotélio 
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(BOLTON, 2006), bem como os canais para potássio ativados pelo Ca2+ (KCa
2+), que 

modulam o potencial de membrana e a própria excitabilidade celular (JACKSON-

WEAVER et al., 2013) e são apontados como um dos componentes do fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) (SCHMIDT et al., 2010). Além disto, 

há dados na literatura de que o TEA, que é um bloqueador relativamente efetivo 

para os KCa (LANGTON et al., 1991), podendo reduzir a ação do EDHF sobre o 

músculo liso vascular (CHUNG et al., 2012). 

Diante dos bloqueadores de canais para K+ atualmente conhecidos de 

importância farmacológica destaca-se o TEA, que pode bloquear uma diversa gama 

de canais para potássio em concentrações próximas a 10 mM, porém é na 

concentração de até 1mM que o TEA é seletivo para bloquear apenas os BKCa 

(NELSON, QUAYLE, 1995; JACKSON, 2000). Os canais para potássio dependentes 

de cálcio (KCa) foram assim caracterizados devido a sua ativação através do 

aumento da concentração intracelular de Ca2+. Além disto, os canais KCa também 

aumentam a sua atividade de acordo com a despolarização da membrana e podem 

ser ainda afetados por outros estímulos vasodilatadores (NELSON, QUAYLE, 1995; 

JACKSON, 2000). 

Os KCa
 apresentam importância fisiológica significativa, pois eles têm 

participação na regulação do tônus miogênico. A estimulação beta adrenérgica ativa 

os canais KCa
  do músculo liso vascular e brônquico, provocando vasodilatação.  

Este processo no músculo liso das artérias coronárias acontece através de proteínas 

cinases que dependem do AMPc, bem como da via da proteína G (NELSON, 

QUAYLE, 1995; JACKSON, 2000).  

Na hipertensão existe uma elevação da atividade dos canais para potássio 

dependentes do cálcio em consequência do aumento da pressão sanguínea. Esta 

situação pode ser revertida pela administração do tratamento anti-hipertensivo. O 

aumento da atividade destes canais nas células musculares lisas vasculares pode 

funcionar como mecanismo compensatório para um aumento progressivo da 

pressão sanguínea, podendo deste modo proporcionar um mecanismo de feedback 

negativo auxiliando na restrição do aumento da pressão e tônus vascular (NELSON, 

QUAYLE, 1995; MICHELAKIS, et al., 2000; JACKSON, 2000).  

Alguns pesquisadores mostram através de estudos eletrofisiológicos em 

miócitos arteriais isolados de animais hipertensos as correntes de K+ através dos 

canais de potássio dependentes do cálcio estão aumentadas em comparação com 
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os miócitos normotensos (NELSON, QUAYLE, 1995; MICHELAKIS, et al., 2000; 

JACKSON, 2000).De posse destes conhecimentos aplicados aos resultados obtidos 

com a β-oxima na presença de TEA 1 mM é possível sugerir que não há 

participação destes canais no processo de relaxamento promovido pela oxima teste.  

A 4-AP é um bloqueador de canais para potássio abertos por voltagem (Kv). 

Os canais Kv podem ser inibidos de forma seletiva pela 4-aminopiridina que é muitas 

vezes usada para distinguir estes canais dos canais de potássio dependentes do 

cálcio (KCa) que também são ativados pela despolarização. Estes canais se 

encontram presentes na membrana celular do músculo liso vascular e são ativados 

através da despolarização da membrana a partir do momento que esta alcança o 

potencial ideal entre os -35mv e os -55mv, o que favorece a concepção de que os 

canais do tipo Kv são essenciais na regulação da despolarização e consequente 

vasoconstricção (NELSON, QUAYLE, 1995; JACKSON, 2000).  

Os Kv também possuem papel relevante na fase de repolarização do potencial 

de membrana em muitas células excitáveis e, além disto, em células musculares 

vasculares que respondem a estímulos através de potenciais de membrana 

gradativos. Estes canais além da importância na repolarização do potencial de ação 

são ainda abertos através de vasodilatadores que agem via AMPc enquanto os 

vasoconstritores fecham estes canais através de mecanismos que aumentam a 

concentração intracelular de Ca2+ e ativação da proteína cinase C.   

Acredita-se que a redução da disponibilidade do NO que deriva do endotélio 

na hipertensão crônica, pode levar à despolarização das células musculares 

vasculares e consequente contração devido à inibição ou fechamento dos Kv. Após 

análise dos resultados e conhecimento sobre canais do tipo Kv sugere-se que não há 

participação destes canais no efeito relaxante promovido por esta oxima por não 

apresentar diferença significativa entre os valores de CE50, podendo ser visualizado 

na curva de concentração x resposta.  

Os KATP (canais para potássio sensíveis ao ATP) estão envolvidos no efeito 

relaxante de uma vasta gama de substâncias, como a adenosina, (FURIAN, 2009), 

PGI2 (JACKSON et. al.,1993), da acetilcolina, cuja a ação vasorrelaxante é 

dependente da produção endotelial de NO (GARLAND; MCPHERSON, 1992), 

porém algumas poucas substâncias vasorrelaxantes apresentam como principal 

característica uma atividade direta sobre esses canais, como por exemplo o 

nicorandil, pinacidil e a levocromacalina (LUCKHOFF; BUSSE, 1990; GOJKOVIC-
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BUKARICA; KAZIC, 1999; SATO, 2000). A principal destas substâncias relaxantes 

atua através de mecanismos moleculares capazes de modular a abertura dos KATP, 

como a fosforilação deste canal em decorrência da ativação da via do AMPc/PKA, 

no caso da adenosina e PGI2 (EGUCHI et al., 2007), ou GMPc/PKG, no caso do NO 

(SOUZA; BOUSKELA, 2013). 

Canais para potássio dependentes, ou sensíveis, ao ATP no músculo liso 

vascular são caracterizados em dois tipos, sendo o primeiro deles os de pequena ou 

imediata condutância, que foram identificados nas células musculares lisas 

específicas presentes na veia porta, artérias coronárias e na bexiga, e o segundo 

tipo são os de alta condutância que foram identificados nas células musculares lisas 

vasculares das artérias mesentéricas e aorta canina. Acredita-se através de 

comprovações científicas que a heterogeneidade na condutância deste tipo de canal 

pode ser devido a existência de múltiplas isoformas (NELSON, QUAYLE, 1995; 

MICHELAKIS, et al., 2000). 

 Estes canais podem ser bloqueados farmacologicamente por drogas como a 

Glibenclamida bem como por íons bário (Ba2+). E podem ser abertos através de 

algumas drogas anti-hipertensivas como o sulfato de minoxidil (NELSON, QUAYLE, 

1995; MICHELAKIS, et al., 2000.  

Sugerindo desta forma, a partir dos resultados, que o efeito relaxante 

promovido pela β-oxima tem participação de canais para potássio do tipo KATP. É 

possível observar analisando o gráfico da curva concentração x resposta que não só 

houve deslocamento da curva para a direita, como também o Emáx foi igual a 48,6%, 

sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M.  

Os canais para potássio retificadores de entrada (Kir - inward rectifier) se 

encontram em células musculares vasculares lisas, além de outros tipos celulares. 

Estes canais são caracterizados por terem constantemente um influxo de íons K+  

maior que a saída para qualquer valor de voltagem. Embora a corrente destes íons 

para fora da célula pelos canais Kir seja pequena, em condições fisiológicas o 

potencial de membrana da célula é positivo em relação ao potencial de equilíbrio 

electroquímico do K+ o que gera um gradiente electroquímico levando o potássio a 

sair da célula por difusão passiva.   

Como visto anteriormente os Kir se caracterizam como um tipo de KATP e 

podem ser bloqueador por BaCl2. Ou seja, a participação de canais do tipo Kir no 
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efeito relaxante promovido pela oxima comprova a possível participação de KATP 

comprovada pelo bloqueio dos canais com a glibenclamida.   

Ou seja, após apresentação dos dados e analise do deslocamento da curva 

do gráfico concentração x resposta, pode-se sugerir que há sim a participaçõ deste 

tipo de canal no efeito relaxante promovido pela oxima. Na condição controle e na 

presença de BaCl2 na concentração de 10-4M, o valor de Emáx foi igual a 62,3% 

sendo alcançado numa concentração de 3x10-4 M da β-oxima. Quanto a avaliação 

do tempo médio necessário para obtenção do efeito máximo é possível observar que 

não há diferença significativa.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados apresentados é possível concluir que foram reunidas 

evidências farmacológicas que dão suporte a hipótese de que a β-oxima apresentou 

um efeito relaxante dependente de concentração e independente de endotélio em 

aorta isolada de rato; 

Aparentemente, a via do oxido nítrico não está envolvida no efeito relaxante 

da β-oxima; 

O relaxamento do músculo liso de aorta promovido pela β-oxima depende de 

canais para potássio dos tipos KATP e KIR; 
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