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RESUMO 

Pacheco Garcia, Vinicius. Resposta de biomarcadores endoteliais a alterações na 
pressão parcial de oxigênio em indivíduos saudáveis e com hipertensão arterial 
sistêmica. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Cardiovasculares) ─ Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

 

A capacidade do organismo de responder adequadamente à drásticas alterações na 

pressão parcial de oxigênio (PaO2) resultam em alterações funcionais ao endotélio. A 

liberação de fatores angiogênicos e quimiotáticos em resposta a essas alterações são 

essenciais para mobilizar células progenitoras endoteliais (CPE) e garantir a 

integridade endotelial. Embora esta hipótese tenha sido confirmada em modelos 

experimentais, em humanos, os mecanismos de reparo vascular e ativação endotelial 

subjacentes às drásticas alterações na PaO2 é desconhecido. Três estudos compõem 

esta tese. O objetivo geral foi avaliar a resposta de biomarcadores endoteliais a 

alterações na PaO2 em indivíduos saudáveis e com hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), bem como investigar in vitro os efeitos do bloqueio da eNOS sobre o número e 

fenótipo das microvesículas endoteliais (MVE) e seus possíveis efeitos deletérios ao 

endotélio. O estudo I verificou que a hiperóxia induz o aumento da concentração de 

ICAM-1 e diminui a razão MMP-9 e TIMP-1 em indivíduos saudáveis (n=10). O estudo 

II demonstrou que indivíduos com HAS (n=9) apresentaram comprometimento da 

capacidade de mobilizar CPE em resposta à hipóxia, juntamente com menor aumento 

dos fatores angiogênicos como NO e VEGF. O estudo III observou in vitro que o 

bloqueio da eNOS estimula a liberação de MVE, as quais induzem maior expressão de 

p-NF-Kβ e liberação de IL-6 bem como reduzem a atividade da eNOS via alteração de 

miR-126. Conclui-se que a hiperóxia afeta o endotélio, levando à ativação endotelial via 

expressão de ICAM-1 e a regulação da matriz extracelular por MMP-9 e TIMP-1 em 

homens saudáveis. Além disso, o comprometimento induzido pela hipertensão na 

angiogênese em resposta à hipóxia está relacionada a menor biodisponibilidade de 

NO, redução de VEGF e mobilização de CPE. Por fim, o bloqueio da eNOS induz 

liberação de MVE, as quais promovem um fenótipo pró-inflamatório e diminuição da 

ativação da eNOS em células endoteliais. 

 

 

Palavras-chave: células progenitoras endoteliais, hiperóxia, hipóxia, microvesículas 

endoteliais, metaloproteinase de matriz-9 
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ABSTRACT 

Garcia, Vinicius Pacheco. Endothelial biomarkers in response to changes in partial 

oxygen pressure in healthy and hypertensive men. 2019. Thesis (Doctor in 

Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  

 

 

The inability of the organism to appropriately respond to changes in oxygen partial 
pressure (PaO2) results in abnormal cell metabolism and function. The release of 
angiogenic and chemotactic factors in response to changes in PaO2 are essential to 
mobilize endothelial progenitor cells (EPC) and ensure endothelial integrity. While this 
seems to be the case in experimental models, it is unclear whether these endothelial 
mechanisms are preserved in humans. The present thesis is composed by three 
studies. The overall aim of this thesis was to examine changes in endothelial 
biomarkers in response to changes in PaO2 in healthy and hypertensive men as well as 
to determine in vitro whether eNOS suppression influences the production of endothelial 
microvesicles (EMV) and their effects on cellular function. The study I demonstrated 
that hyperoxia affects the endothelium, leading to endothelial activation via expression 
of ICAM-1 and the extracellular matrix regulation by MMP-9 and TIMP-1 in healthy men 
(n=10). The study II observed that hypertension-induced impairment in angiogenesis in 
response to hypoxia is related to disrupted NO bioavailability, VEGF chemotactic 
signaling, and EPC mobilization. The study III found that in vitro eNOS blockade 
stimulates EMV release from the endothelial cell and EMV-derived from eNOS-
suppressed cells evoke increase in p-NFKB and IL-6 release as well as diminish eNOS 
activation via miR-126. It is concluded that hyperoxia plays a role in endothelial 
activation and vascular remodeling in healthy men. Furthermore, hypertensive men 
present impaired angiogenesis capacity in response to hypoxia, along with a smaller 
increase of NO and VEGF angiogenic factors. Lastly, eNOS blockade in vitro induces 
an increase in EMVs release and that EMVs produced in response to eNOS-
suppression have a deleterious effect on endothelial cell function.  
 
 
Keywords: Endothelial progenitor cells, hyperoxia, hypoxia, endothelial microvesicles, 
matrix metalloproteinase-9 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu ingresso no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense (UFF) ocorreu em 

março de 2015, sob a orientação dos professores Dra. Natália Galito Rocha Ayres e Dr. 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. Desde então, cursei 100% das cargas horárias de 

disciplinas exigidas pelo programa de pós-graduação e me dediquei integralmente as 

atividades relacionadas ao curso e ao desenvolvimento dos projetos em questão. A 

minha tese foi desenvolvida em dois locais distintos: o Laboratório de Ciências do 

Exercício (LACE) da UFF, coordenado pela profa. Dra. Natália Galito Rocha Ayres e o 

Laboratório de Biologia Vascular Integrativa (IVBlab) da Universidade do Colorado, 

coordenado pelo prof. Dr. Christopher A. DeSouza.  

No LACE foram realizados dois projetos os quais tiveram como foco investigar a 

relação entre as alterações na pressão parcial de oxigênio e o sistema cardiovascular, 

tanto em indivíduos sadios como em pessoas com hipertensão arterial sistêmica. O 

interesse pelo tema em questão surgiu com o objetivo de entender as respostas 

cardiovasculares frente a situações estressoras, como a hiperóxia e hipóxia, e seus 

possíveis mecanismos de ativação endotelial, remodelamento e reparo vascular. 

Nessas condições, por exemplo, é importante que mecanismos celulares, como 

angiogênese, estejam funcionais a fim de garantir a manutenção e a integridade 

endotelial. Diante disso, os experimentos-piloto relacionado ao estudo 1 iniciaram-se 

em 2016, permitindo que os experimentos propriamente ditos se iniciassem em 

fevereiro de 2017. O objetivo inicial do estudo 1 foi determinar os efeitos da hiperóxia 

sobre a ativação endotelial, angiogêneses e remodelamento vascular em indivíduos 

saudáveis. Durante esse processo e de estudos na área de hiperóxia, um artigo 

intitulado Acute exposure to isocapnic hyperoxia alters vascular remodeling and cell 

adhesion molecules in healthy men será submetido para a revista Experimental 

Physiology. Em relação ao estudo 2, iniciou-se em 2015 e teve como objetivo 

demonstrar o impacto da hipertensão arterial sistêmica sobre a reatividade vascular 

quanto os mecanismos de ativação endotelial e reparo vascular a condição de hipóxia. 

O artigo Hypertension impairs hypoxia-induced angiogenesis in men foi submetido para 
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a revista (Journal of Hypertension). Tanto o estudo I quanto o estudo II serão 

abordados nessa tese no capítulo I e II, respectivamente. Além disso, dois outros 

artigos relacionados ao tema foram publicados anteriormente, o qual sou co-autor. O 

primeiro artigo “Human brain blood flow and metabolism during isocapnic hyperoxia: the 

role of reactive oxygen species” (1) e o segundo artigo “Reduced arterial vasodilatation 

in response to hypoxia impairs cerebral and peripheral oxygen delivery in hypertensive 

men” (2) foram publicados na revista The Journal of Physiology. 

Após dois anos de doutoramento no Brasil, tive a oportunidade de fazer um ano 

de estágio de doutorado no exterior (doutorado sanduíche) no Laboratório de Biologia 

Vascular Integrativa (IVBLab) da Universidade do Colorado – Boulder EUA, sob 

orientação do prof. Dr. Christopher A. DeSouza. A presença de assuntos 

complementares entre os dois laboratórios (LACE e IVBLab) possibilitou a colaboração 

e o desenvolvimento de projetos em conjunto. Essa experiência fez com que eu 

trouxesse para o Brasil conhecimento e prática em técnicas de biologia celular e 

molecular, especialmente relacionadas as microvesículas endoteliais produzidas a 

partir de diferentes estímulos (por exemplo, L-NAME, endotelina-1, insulina, etc) e a 

sua interação com as células endoteliais, fato que enriqueceu o meu entendimento 

sobre o tema e contribuiu para a minha formação e minha tese de doutorado. Essa 

colaboração gerou um manuscrito (estudo 3), em fase de finalização, relacionado aos 

efeitos do bloqueio da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) sobre o número e 

fenótipo das microvesículas endoteliais (MVE) e os possíveis efeitos deletérios dessas 

MVE na função das células endoteliais da veia do cordão umbilical humano (HUVEC). 

O estudo 3 será abordado nessa tese no capítulo III. Dois novos artigos, oriundos da 

colaboração entre o LACE e o IVBLab, foram publicados em 2019. Um artigo intitulado 

Insufficient sleep is associated with a pro-atherogenic circulating microRNA signature 

foi publicado na revista Experimental Physiology (3), enquanto o segundo artigo 

Circulating Microparticles Are Elevated in Treated HIV-1 Infection and Are Deleterious 

to Endothelial Cell Function na revista Journal of the American Heart Association (4). 

Dessa forma, a presente tese segue o formato tradicional e serão apresentados 

três estudos originais desenvolvidos durante o doutoramento. A tese está estruturada 
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em uma introdução geral acerca dos temas relacionados aos estudos supracitados; 

revisão da literatura, métodos e resultados com a apresentação de cada um dos três 

estudos divididos em capítulos I, II e III, respectivamente; discussão geral; 

considerações finais; e referências bibliográficas gerais.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os mecanismos etiopatogênicos das doenças cardiovasculares são bastante 

complexos, embora os primeiros estágios de desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares, em especial, as ateroscleróticas incluem uma alteração na função da 

camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos, o endotélio (5). 

Atualmente, sabe-se que o óxido nítrico (NO●) é um dos principais vasodilatadores, 

com papel fundamental na proteção dos vasos sanguíneos. Ele regula o tônus vascular 

e a pressão arterial, previne a agregação plaquetária, inibe a adesão leucocitária ao 

endotélio e tem efeito antiproliferativo das células da camada muscular do vaso (6–8). 

Estudos favorecem a hipótese de que as microvesículas endoteliais (MVE) podem 

alterar a atividade da eNOS e induzir disfunção endotelial – um possível mecanismo 

envolvido nos efeitos pró-aterogênicos das MVE (9, 10). Porém, ainda são pouco 

conhecidos os mecanismos subjacentes e os riscos cardiovasculares relacionados à 

função alterada da eNOS via MVE. Além disso, as MVE liberadas de células do 

endotélio vascular podem estimular a adesão de leucócitos ao endotélio através de um 

aumento da expressão de moléculas de adesão como a P-selectina (11). A interação 

entre MVE e o endotélio pode desencadear respostas pró-inflamatórias, resultando no 

aumentando da expressão de RNA mensageiro e liberação de sICAM-1 (12). Uma vez 

disfuncional, o endotélio é estimulado a sintetizar e expressar uma série de moléculas 

de adesão que auxiliam no processo de internalização de monócitos e linfócito T para o 

espaço subendotelial, dando início ao processo de aterogênese (13). Em reposta a 

inflamação, o endotélio, as células musculares lisas, os monócitos, dentre outros, 

também são estimulados a liberar metaloproteinases de matriz, como a 

metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9), fator de risco independente para o 

desenvolvimento de doença arterial coronariana, além de significar um risco 

aumentado para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em indivíduos sob 

risco cardiovascular (14, 15). Uma vez que a saúde cardiovascular está diretamente 

ligada à integridade do endotélio vascular, é imprescindível que existam mecanismos 

de renovação, regeneração e reparo endotelial. Dentre os mecanismos de reparo 
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vascular e formação de novos vasos sanguíneos, destaca-se um grupo de células 

denominado células progenitoras endoteliais (CPE). Elas são capazes de proliferar, 

migrar, e se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais maduras (16). Dentro 

desse contexto, define-se a importância de se estudar as respostas cardiovasculares 

frente a situações estressoras, como alterações na pressão parcial de oxigênio (PaO2), 

e seus possíveis mecanismos de ativação endotelial, angiogênese e remodelamento 

vascular relacionados aos processos fisiológicos e fisiopatológicos. 

Paradoxalmente, evidências clínicas sugerem que a suplementação rica em 

oxigênio (hiperóxia) no tratamento de infarto do miocárdio pode aumentar a área 

infartada e contribuir para um possível incremento no risco de eventos fatais (17, 18). 

Da mesma maneira, em pacientes que sofreram parada cardíaca, a suplementação de 

oxigênio (100% O2) durante e após a ressuscitação cardiopulmonar tem sido associada 

há maiores níveis de lesão neuronal (19) e a um menor tempo de sobrevivência (20). 

Ainda que a real significância clínica e as consequências da hiperóxia tenham sido 

abordadas em pacientes enfermos, os efeitos da hiperóxia sobre os mecanismos 

endoteliais de indivíduos saudáveis ainda precisam ser elucidados.  

Além disso, drásticas reduções na pressão parcial de oxigênio (PaO2) ou hipóxia 

resultam em alterações hemodinâmicas periféricas, assim como a liberação de 

biomarcadores associados à ativação endotelial e reparo ou formação de novos vasos 

sanguíneos. Em condições de saúde plena, ainda que expostos a simpatoexcitação 

induzida pelo quimiorreflexo, vasos sanguíneos periféricos de indivíduos saudáveis 

apresentam aumentos no fluxo e na condutância vascular em resposta à hipóxia (21). 

Por outro lado, modelos experimentais de hipertensão indicam uma deterioração 

dessas respostas frente a hipóxia (22, 23). Ainda que esta hipótese tenha sido 

confirmada em modelos experimentais, em humanos, o impacto da hipertensão arterial 

sistêmica sobre os mecanismos de reparo vascular e ativação endotelial as drásticas 

quedas na PaO2 ainda é desconhecido. Dessa forma, se faz necessário identificar se 

os mecanismos celulares e moleculares em resposta à hipóxia estão preservados em 

indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Endotélio 

O endotélio vascular é formado por uma monocamada celular que reveste os 

vasos sanguíneos, separando os demais tecidos do lúmen do vaso (24). Essas células 

são denominadas células endoteliais. A importância da função endotelial para a 

homeostasia do sistema cardiovascular começou a ser valorizada, principalmente, a 

partir da descoberta de Furchgott e Zawadzki em 1980. Estes autores verificaram que 

os resultados controversos na literatura quanto ao efeito da acetilcolina sobre o tônus 

vascular (vasodilatação versus vasoconstrição) eram atribuídos ao manejo e 

preservação do endotélio durante a preparação experimental. Quando amostras em 

formato de anel, tiras transversais ou tiras helicoidais de aorta de coelhos eram 

preparadas com cuidado, sem danificar o endotélio vascular, a acetilcolina promovia 

vasodilatação, e o oposto era observado quando o endotélio era danificado durante a 

preparação (5). Esses achados abriram caminho para a compreensão da função 

endotelial e revolucionaram a fisiologia cardiovascular, tanto que os pesquisadores 

foram homenageados com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1998. O 

endotélio tem como função a manutenção da homeostase vascular, por meio de 

síntese e liberação de substâncias que participam do processo de modulação do tônus 

vascular (5), coagulação, trombólise (5, 25), angiogênese (26), remodelamento 

vascular (27), inflamação (28) e na adesão celular (29).  

 

2.2. Óxido nítrico 

O NO● é um radical livre, gasoso, inorgânico, incolor, que possui sete elétrons de 

nitrogênio e oito de oxigênio, tendo um elétron desemparelhado (30). É sintetizado 

endogenamente a partir de um aminoácido essencial, a L-arginina, através de uma 

série de reações redox catalisadas pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), na 

presença de O2 e de diversos cofatores, como nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato reduzido (NADPH), tetrahidrobiopterina (BH4), flavina adenina dinucleotídeo 

(FAD), flavina mononucleotídeo (FMN) e calmodulina (31), com formação de L-citrulina 
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e NO● (32). A partir da síntese de NO● na célula endotelial, este difunde-se para a 

musculatura lisa adjacente onde estimula a guanilato cliclase solúvel (GCs), resultando 

no aumento da conversão da guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato 

cíclico (cGMP), diminuindo a concentração de cálcio intracelular, promovendo o 

relaxamento da musculatura lisa vascular e, consequentemente, vasodilatação (33) 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mecanismo de vasodilatação mediado por NO.  
Adaptado de Farrel AJ, Blake DR, 1996 (34) 

 

Três isoformas de NOS são conhecidas: NOS neuronal (nNOS ou NOS1), NOS 

indutível (iNOS ou NOS2) e NOS endotelial (eNOS ou NOS3) (32). A nNOS é 

constitutiva, presente células epiteliais e em neurônios do sistema nervoso central 

(SNC) e do sistema nervoso periférico. É dependente de cálcio-calmodulina e regula a 

transmissão sináptica no SNC; o NO● produzido pela nNOS atua na regulação central 

da pressão arterial, no relaxamento do músculo liso e na vasodilatação via nervos 

periféricos (35). A produção de iNOS é induzida por citocinas e lipopolissacarídeos, em 

macrófagos, células endoteliais e células da musculatura lisa vascular. Não é regulada 
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por cálcio e o NO● produzido por ela tem importante papel nas atividades 

antimicrobianas, antiparasitárias e antineoplásicas (36). Já a eNOS é cálcio-

calmodulina dependente e constitutiva, presente principalmente nas células endoteliais. 

A enzima NOS não é a única via responsável pela síntese de NO●. A produção de NO● 

a partir do nitrito pode ocorrer sob condições específicas, por exemplo, estudos in vitro 

demonstraram que as enzimas óxido-redutases, sob condição de hipóxia, além de 

catalisar a redução de nitrato em nitrito, podem reduzir o nitrito em NO● (37, 38). Desde 

a sua descoberta, têm sido demonstrado que o NO● atua como inibidor da adesão e 

agregação plaquetária na parede vascular, inibe a síntese de DNA e a proliferação de 

células da musculatura lisa vascular. Além de regular a pressão arterial e contratilidade 

do músculo cardíaco (35). 

Atualmente, estudos favorecem a hipótese de que as microvesículas endoteliais 

(MVE) podem alterar a atividade da eNOS e induzir disfunção endotelial – um possível 

mecanismo envolvido nos efeitos pró-aterogênicos das MVE. Porém, ainda são pouco 

conhecidos os mecanismos subjacentes e os riscos cardiovasculares relacionados à 

função alterada da eNOS via MVE.  

 

2.3. Microvesículas endoteliais 

As microvesículas são pequenas vesículas liberadas por diferentes tipos 

celulares (como leucócitos, plaquetas, hemácias) que possuem em seu interior material 

celular como proteínas, mRNA e lipoproteínas (39). Ao se desprender de suas células 

de origem, as microvesículas carregam em sua superfície moléculas de adesão, 

enzimas e receptores, além de expressarem uma variedade de antígenos constitutivos 

(40). A diferenciação entre as origens das microvesículas circulantes se dá através da 

caracterização de seus marcadores de superfície; microvesículas de diferentes origens 

celulares apresentam diferentes características fenotípicas. As MVE são liberadas de 

células do endotélio vascular em resposta a ativação e/ou apoptose e caracterizadas 

pela presença de diversos marcadores endoteliais, tais como: CD54 (molécula de 

adesão intracelular; ICAM-1), CD62E (E-selectina), CD144 (VE-caderina) e CD31 

(molécula de adesão celular endotelial plaquetária; PECAM) (39, 40). A presença 
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simultânea do marcador fosfatidilserina (também conhecido como anexina V) e de um 

marcador de superfície endotelial nas microvesículas sugere a presença de células 

endoteliais em estágio apoptótico.  

As células endoteliais apresentam, em sua membrana externa, fosfatidilcolina e 

esfingomielina, enquanto que a fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina estão presentes 

no lado interno da membrana citoplasmática. Uma vez iniciado o processo de apoptose 

endotelial, ocorre aumento abrupto da liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático, 

fazendo com que a membrana celular saia do estado repouso. Com isso, ocorre a 

reorganização do citoesqueleto, formando vesículas que serão liberadas na circulação 

(41) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Possíveis vias de sinalização intracelular que estimulam a formação e liberação de MVE. 
Adaptado de Chironi et al, 2009 (41). 

 

A variabilidade nos marcadores de superfície também parece estar relacionada 

ao tipo de estímulo para formação e liberação das MVE. Estudos in vivo e ex vivo 

mostraram que MVE originadas a partir de estímulos apoptóticos são mais propensas a 

expressar o CD31 (PECAM-1), enquanto as MVE liberadas a partir de ativação 

endotelial apresentam fenótipo predominante de CD62E (E-Selectina) (41, 42) (Figura 

3). Entretanto, os mecanismos precisos de liberação de MVE ainda estão indefinidos. 



 11 

Sabe-se que sua formação não é exclusivamente iniciada por estímulos apoptóticos 

(45) e que diversas substâncias pró-inflamatórias e oxidativas, como fator de necrose 

tumoral (TNF-α), angiotensina II e espécies reativas de oxigênio, tem sido implicadas 

neste processo (46). 

 

 

Figura 3 Diferenças no mecanismo de liberação e expressão antigênica de MVE derivados de ativação 
vs apoptose em células endoteliais.  
Adaptado de Deng et al, 2018 (42). 

 

Inicialmente, não foi dada nenhuma importância biológica as MVE, sendo que 

elas eram consideradas apenas como debris de membrana ou vesículas contendo 

somente restos celulares. Porém, em 1996, Raposo e colaboradores mostraram que 

essas vesículas participavam de mecanismos relacionados a resposta imune 

adaptativa (47), indicando que as MVE podem estar diretamente associadas a 

trombogênese e formação da placa de ateroma (48), processos inflamatórios, dano 
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vascular e angiogênese (41). Desde então, vários estudos vêm demonstrando a 

importância das MVE em condições patológicas, como diabetes (49), doença arterial 

coronariana (50), síndrome metabólica (51), hipercolesterolemia (52) e HAS (53).  

Atualmente, reconhe-se que as MVE medeiam a comunicação célula-a-célula 

através da transferência de cargas biologicamente ativas para dentro da célula 

destinatária. Os conteúdos que entram nessas células definem os principais efeitos 

promovidos pela MVE e podem afetar a atividade biológica, resultando, por exemplo, 

em inflamação endotelial, senescência e apoptose (52, 53).  

Clinicamente, níveis elevados de MVE circulantes têm sido associados à 

redução da vasodilatação mediada pela eNOS e ao aumento do risco cardiovascular 

(9, 54). Estudos sugerem que as MVE podem influenciar diretamente a transcrição de 

proteínas capazes de modificar fatores relacionados a regulação da eNOS (9, 10). Uma 

vez liberadas, as MVE medeiam a comunicação intracelular interagindo com os 

receptores presentes na superfície celular ou transferindo via endocitose, cargas 

biologicamente ativas, como microRNA, para dentro da célula (55, 56). Acredita-se que 

os estímulos patológicos externos podem provocam efeitos pró-inflamatórios e pró-

aterogênicos em células endoteliais, e que as MVE provenientes dessas células sejam 

capazes de mimetizar esse fenótipo e transportá-lo para dentro de células endoteliais 

vizinhas (57, 58). No entanto, não está claro como a diminuição da atividade da eNOS 

influencia a produção e o fenótipo das MVE. 

 

2.4. MicroRNA 

Os microRNAs (miRs) são RNAs curtos de cadeia simples (23 nucleotídeos) não 

codificantes que suprimem a expressão gênica inibindo a tradução da proteína alvo. Os 

miRs desempenham um papel fundamental na manutenção da homeostase celular 

(61). Os miRs são transcritos principalmente pela enzima RNA polimerase II, 

originando estruturas em forma de grampo (pri-miRs); os pri-miRs são inicialmente 

processados no núcleo da célula, pela RNAse III Drosha e seu cofator DGCR8, em 

estruturas precursoras ou pré-microRNAs, de ~70 a 100 nucleotídeos de comprimento 

(62). Os miRs precursores são transportado para o citoplasma por meio do receptor 

nuclear dependente denominado Exportina 5 (63). No citoplasma, os pré-miRs são 
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liberados e clivados pela RNAse Dicer, que em conjunto com a proteína TRBP (trans-

activation response RNA-binding protein), atuam gerando a estrutura de RNA dupla fita 

(dsRNA), de aproximadamente 19-22 nucleotídeos, denominada 3p/5p ou miRs (64). 

Em seguida, a molécula de miRNA é incorporada ao complexo de silenciamento 

induzido por RNA (da sigla em inglês RISC - RNA-induced silencing complex), 

enquanto que a outra cadeia é sujeita a degradação. Neste complexo, o miRs maduro 

é capaz de regular a expressão gênica em nível pós-transcricional. Na maioria das 

vezes, ocorre o pareamento parcial ou total da fita funcional do miR maduro com a 

porção 3’ não traduzida (3´UTR) do RNA mensageiro (mRNA) alvo, resultando na 

inibição da tradução ou degradação do RNA mensageiro alvo (65) (Figura 4). 

Notavelmente, a alteração da expressão dos miRs podem induzir processos 

celulares deletérios, como inflamação, senescência e apoptose (53, 64). De fato, a 

expressão alterada de miRs em células endoteliais tem sido associada ao 

desenvolvimento e progressão da aterosclerose (55). Por exemplo, o miR-126 e o miR-

146a são conhecidos por desempenharem papéis reguladores na inflamação via 

ativação de moléculas de adesão (65, 66) enquanto miR-34 e miR-Let-7a 

demonstraram modular as respostas de senescência e apoptose em células endoteliais 

(64, 67). É importante ressaltar que HUVEC tratadas com MVE apresentaram alteração 

na expressão de miRs relacionados a apoptose (4, 67). Bammert TD et al observaram 

que MVE induzidas por altas concentrações de glicose (25 mM) aumentam a 

concentração de caspase-3 e reduzem a expressão de miR-Let-7a em células 

endoteliais (69). Entretanto, nenhum estudo anterior verificou se o bloqueio da eNOS 

aumenta a liberação ou altera o fenótipo das MVE. Dado que o fenótipo da MVE é 

ditado pelo fenótipo da célula de origem, as MVE derivadas das células endoteliais com 

atividade da eNOS suprimida podem ter efeitos deletérios na função das células 

endoteliais vizinhas ou na expressão do miRs. 
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Figura 4. Biogênese do microRNA e suas vias regulatórias. (1) degradação e (2) repressão da tradução 
do RNAm alvo.  
Adaptado e modificado de Olena AF et al. J Cell Physiol, 2010 (70). 
 

Além disso, a interação entre MVE e o endotélio pode desencadear respostas 

pró-inflamatórias, resultando no aumento da expressão de RNA mensageiro e liberação 

de moléculas de adesão celular (12). Sabe-se que as MVE podem estimular a adesão 

de leucócitos ao endotélio através de um aumento da expressão de moléculas de 

adesão como a P-selectina (11). Portanto, um aumento nos níveis circulantes MVE 

pode estar associada a maior expressão de moléculas de adesão celular na superfície 

das células endoteliais. 
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2.5. Moléculas de adesão 

As moléculas de adesão celular (CAMs – Cell adhesion molecules) são um 

subconjunto de proteínas expressas na superfície celular, onde medeiam o contato 

entre célula-célula ou célula-matriz extracelular (MEC), permitindo a adesão de 

leucócitos ao endotélio (29). As CAMs são liberadas na circulação sistêmica sob a 

forma solúvel em resposta a estímulos de citocinas inflamatórias, de 

lipopolissacarídeos bacterianos ou de lipoproteínas de baixa densidade oxidadas 

(LDLox). Essas moléculas, em especial, a selectina endotelial (E-selectina) e 

plaquetária (P-selectina), a molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1) e a molécula de 

adesão vascular 1 (VCAM-1), possuem papéis importantes no desenvolvimento de 

disfunção endotelial e, consequentemente, na aterogênese (69, 70). 

As selectinas (E-selectina e P-selectina) são glicoproteínas transmembranares, 

produzidas nas células endoteliais, capazes de mediar o rolamento inicial de células 

inflamatórias ao longo do endotélio (69, 71). As E-selectinas (CD62E) são expressas de 

forma transitórias no endotélio enquanto as P-selectinas (CD62P) são armazenadas 

nos corpos de Weibel-Palade (vesículas intra-citoplasmáticas) das células endoteliais e 

em grânulos alfa nas plaquetas (74). Após a estimulação, as selectinas são liberadas e 

transportadas, em poucos minutos, até a superfície celular (74). A interação das 

selectinas com os seus ligantes é de afinidade relativamente baixa (75), permitindo que 

as células rolem ao longo do endotélio, impulsionadas pelo fluxo sanguíneo, até o local 

da inflamação (75). Ao contrário das selectinas, as moléculas da superfamília das 

imunoglobulinas (Ig-CAM) encontra-se expressa numa grande variedade de tipos 

celulares e interagem fortemente com seus ligantes, as integrinas. Os linfócitos e 

leucócitos, quando ativados, expressão integrinas que interagem com as moléculas de 

adesão presentes no endotélio, como por exemplo, ICAM-1 e VCAM-1 (76). A 

capacidade das Ig-CAM atuarem como mediadores da união dos leucócitos as células 

endoteliais é denominado migração transendotelial.  

De uma forma geral, quatro etapas distintas podem ser observadas durante a 

transmigração endotelial dos leucócitos, são elas: 1) marginação, onde os leucócitos 

assumem uma posição periférica ao longo da superfície das células endoteliais; 2) 
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captura e rolamento, no qual ocorre a ligação transitória dos leucócitos ao endotélio; 3) 

adesão, em que ocorre a firme união dos leucócitos as células endoteliais; e 4) 

diapedese, onde ocorre a passagem dos leucócitos por entre as células endoteliais em 

direção ao parênquima tissular (73, 75, 76) (Figura 5). Uma vez na camada íntima 

vascular, os monócitos adquirem características morfológicas de macrófagos, além de 

aumentar a expressão de receptores scavengers capazes de internalizar LDLox (13). 

Dessa forma, um endotélio íntegro e saudável é capaz de resistir as ligações de 

leucócitos plasmáticos que transitam na circulação (79), principalmente, devido a baixa 

expressão de moléculas de adesão em sua superfície. Entretanto, a mudança do 

ambiente vascular para o estado inflamatório pode levar a ativação das células 

endoteliais, promovendo uma série de alterações funcionais, como por exemplo, um 

aumento da transcrição e da expressão de moléculas de adesão.  

 

 

Figura 5. Ativação endotelial no desenvolvimento do processo inflamatório.  
Adaptado de Kakkar A.K. e Lefer D.J., 2004 (80). 
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2.6. Metaloproteinases 

Entre muitas substâncias transportadas por MVE, as metaloproteinases de 

matriz (MMPs) são importantes no remodelamento vascular, sendo especializadas em 

degradar constituintes da matriz extracelular da membrana basal subendotelial (81). As 

MMPs são endopeptidases cálcio-dependentes, contendo zinco (Zn2+), expressas em 

várias células e tecidos, incluindo células da musculatura vascular lisa, células 

inflamatórias, células endoteliais e plaquetas (82). A família das MMPs apresenta mais 

de 24 espécies e dentre elas estão: colagenases intersticiais (MMP-1, MMP-8, MMP-13 

e MMP-18), gelatinases (MMP-2 ou gelatinase A e MMP-9 ou gelatinase B), 

estromelisinas (MMP-3, MMP-10 e MMP-11), matrilisinas (MMP-7 e MMP-26), MMP de 

membranas (MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24 e MMP-25) e outras 

(MMP-12, MMP-19, MMP-20, MMP-21, MMP-23, MMP-27 e MMP-28) (83). As MMPs 

apresentam domínios estruturais semelhantes, porém diferem-se, principalmente, em 

relação a localização, tipos celulares, regulação de transcrição e especificidade de 

substrato (84). 

Em condições normais, as atividades das MMPs são reguladas por vários 

fatores incluindo citocinas, hormônios, fatores de crescimento, estresse de 

cisalhamento e estresse oxidativo (85). A regulação pode ser feita em três níveis: 1) 

Indução da expressão gênica; 2) Ativação da pró-forma latente e 3) Ação dos inibidores 

teciduais específicos das MMPs (TIMPs) (86). A ativação de zimogênios pode ser 

realizada por vias químicas ou proteolíticas. Na primeira via, fatores químicos como 

agentes modificadores tiol e glutationa oxidada, oxigênio molecular e radical 

peroxinitrito são capazes de produzir ativação in vitro (87). A ativação proteolítica é a 

mais importante via biológica e, geralmente, ocorre em cascata por ação de 

proteinases teciduais como serino-proteases, por alguns membros das MMPs ou por 

separação do pró-domínio e o sítio catalítico, expondo a região da atividade enzimática 

(83) (Figura 6). 
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Figura 6. Ativação das metaloproteinases.  
As MMPs são secretadas como zimogênios inativos que precisam ser processados para tornarem-se 
ativos. Adaptada de Nelson e Melendez, 2004 (88). 

 

A inibição das MMPs ocorre, geralmente, pela interação com seus inibidores 

endógenos, tais como α2-macroglobulina, inibidores ubíquos de protease e inibidores 

teciduais das metaloproteinases (TIMPs). Os TIMPs são inibidores específicos de 

MMPs e atuam no controle das atividades locais das MMPs nos tecidos (89). Quatro 

TIMPs (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4) foram identificados como sendo capazes de 

inibir a atividade de todas as MMPs. Os quatro membros de inibidores das 

metaloproteinases apresentam características estruturais semelhantes e regiões de 

especificidade por uma mesma MMP, porém diferem quanto as suas propriedades 

bioquímicas e seu padrão de expressão local (90). O inibidor TIMP-1 inibe a atividade 

das MMP-1, MMP-3, MMP-7 e MMP-9, o TIMP-2 inibe apenas a MMP-2, o TIMP-3 

pode inibir a MMP-2 e MMP-9, enquanto que o TIMP-4 inibe a MT-MMP 1 e MMP-2 

(91). 

De forma geral, o turnover dos componentes da MEC é amplamente modulado 

pela interação entre MMPs e TIMPs (92). A razão entre a atividade das MMPs e a 

concentração dos TIMPs (MMPs/TIMPs) está estreitamente correlacionada com os 

processos fisiológicos, patológicos e micro-ambientais caracterizados pela degradação 

e acúmulo de componentes da MEC (93). O equilíbrio entre MMPs e TIMPs é um 
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parâmetro importante na regulação tanto da ativação da enzima quanto da 

funcionalidade no tecido (94). Por conseguinte, a relação MMPs/TIMPs poderia ser 

vista como um marcador mais viável, útil e determinante na avaliação da capacidade 

prognóstica comparada com o MMPs e o TIMPs separadamente (95). 

Consequentemente, alterações na regulação e/ou atividade das MMPs/TIMPs podem 

resultar em rearranjos vasculares exacerbados, com deposição de proteínas da matriz 

extracelular, tais como colágeno e elastina, tornando o tecido, muitas vezes, 

metabolicamente inativo (96).  

Muitas MMPs estão intimamente envolvidas na fisiopatologia de doenças 

cardiovasculares, em especial, a MMP-9 (95, 96). Como dito anteriormente, esta 

molécula pertence a classe das gelatinases, sendo capaz de degradar o colágeno IV e 

desnaturar elastina, fibronectina e laminina, dentre outras proteínas. 

Interessantemente, as MMP-9 parecem estar associadas com risco de 

desenvolvimento de eventos ateroscleróticos em indivíduos sem doenças clínicas 

(99,100), além de eventos agudos cardiovasculares e/ou hipertensão em indivíduos 

sem doenças cardiovasculares (101). Portanto, é provável que o aumento de MMPs, 

especialmente, a MMP-9 possa predispor indivíduos saudáveis a eventos 

cardiovasculares. 

 

2.7. Células progenitoras endoteliais 

Dentre os mecanismos de reparo vascular e formação de novos vasos 

sanguíneos, destaca-se um grupo de células denominadas células progenitoras 

endoteliais (CPE). Descrita em 1997 por Asahara e colaboradores (99), as CPE 

circulantes constituem uma população celular heterogênea encontrada, principalmente, 

na medula óssea, cordão umbilical e sangue periférico. Embora a medula óssea seja a 

principal fonte, as CPE também podem ser observadas em tecidos e órgãos como 

coração, vasos sanguíneos, músculo esquelético e tecido adiposo e se originar de 

múltiplos precursores incluindo hemangioblastos, precursores não hematopoiéticos, 

células monocíticas (102) ou células fonte residentes nos tecidos (103).   

Alguns estudos utilizam nomenclaturas diferentes para essa mesma classe de 

células. Alguns nomes são baseados na presença de marcadores de superfície como é 
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o caso do termo “célula progenitora endotelial” (99), “precursores endoteliais 

circulantes” (104) ou “células angiogênicas circulantes (105), enquanto outros nomes 

são baseados nas características dessas células quando submetidas em cultura como 

“unidades formadoras de colônia de células endoteliais” (106), “células progenitoras 

endoteliais precoces” (107) ou ainda “células progenitoras endoteliais tardias” (108). 

Além disso, o mesmo termo pode ser usado para nomear diferentes linhagens de 

células precursoras de origens variadas que expressam características morfofuncionais 

de células hematopoiéticas e endoteliais maduras. Por essas razões, a exata 

caracterização dessa classe de células ainda é pouco conhecida. 

Diante da grande discussão acerca da verdadeira origem das CPE a 

caracterização dessas células torna-se um enorme desafio. Não existe, até o momento, 

uma definição exata de quais marcadores delimitam essa população de CPE (109). 

Isso porque se trata de um grupo heterogêneo associado a diferentes perfis de 

expressão de antígenos de superfície celular. Na literatura, a caracterização molecular 

dessas células é comumente realizada através da expressão fenotípica de marcadores 

de células-tronco e de células endoteliais (110). As CPE expressam CD133, CD34, 

KDR (VEGFR2 - receptor do fator de crescimento de endotélio vascular tipo 2) e c-Kit, 

porém são negativas para os marcadores CD146, CD31, fvW, VE-caderina e CD14, e 

possuem uma baixa expressão de CD45 (111). Após migrarem para o sangue 

periférico as CPE perdem a expressão de c-Kit e diminuem a expressão de CD133 

(111). 

A quantificação dessas células pode ser feita através da técnica de citometria de 

fluxo, um recurso emergente que permite uma análise multiparamétrica rápida, objetiva 

e quantitativa de uma população de células em suspensão. Na literatura têm sido 

utilizado classicamente duas estratégias de marcações para a quantificação das CPE 

circulantes. Na primeira estratégia são utilizados os marcadores CD34, CD133 e KDR e 

na segunda, CD34, KDR e CD45. A partir dessas marcações, diferentes populações 

celulares podem ser identificadas as quais possuem relevância para as doenças 

cardiovasculares, são elas as células CD34+/KDR+ e as células CD34+/CD133+ (110, 

111). As células CD34+/KDR+ podem representar progenitores imaturos 

comprometidos com a linhagem endotelial e as células CD34+/CD133+ representariam 
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as progenitores circulantes, células imaturas as quais podem incluir progenitores 

hematopoiéticos ou endoteliais. Diante disso, para excluir a população hematopoiética 

das marcações de CPE a segunda estratégia foi desenvolvida. Nesta estratégia é 

possível avaliar adicionalmente as células CD34+/CD45+ que representariam os 

progenitores hematopoiéticos e as células CD34+/CD45dim descritos como 

progenitores não hematopoiéticos. Atualmente, a tripla marcação 

CD34+/KDR+/CD45dim é a melhor aceita para identificação fenotípica de CPE na 

literatura (114).  

Independentemente, as CPE desempenham importantes funções no reparo 

vascular e na formação de novos vasos, devido a sua capacidade em proliferar, migrar, 

e se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais. Em casos de lesão vascular, as 

CPE são atraídas por sinais químicos, seja através de expressões de moléculas de 

adesão ou pela liberação de citocinas inflamatórias e, assim, mobilizadas para a 

circulação (104). A mobilização das CPE acontece, principalmente, por fatores de 

crescimento vascular e moléculas responsáveis por sua ativação na medula óssea. 

Dentre os fatores de mobilização, o fator derivado de célula estromal (SDF-1) e o fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) apresentaram efeitos similares e rápidos na 

mobilização de CPE em modelo animal, enquanto angiopoetina-1 mobilizou uma menor 

quantidade de células em maior tempo (115). Além disso, foi mostrado que a óxido 

nítrico sintase endotelial (eNOS) é essencial para a mobilização de células-tronco 

derivadas da medula óssea e de células progenitoras (116) e que a administração de 

noradrenalina após isquemia de membros inferiores aumenta o número e a mobilização 

de CPE através da cascata de sinalização eNOS/Akt/PI3K e estimulação do VEGFR2 

(117). Após a liberação dos fatores de mobilização, as CPE migram da medula óssea 

em direção ao sangue periférico. 

O recrutamento de CPE da medula óssea parece estar associado a liberação de 

proteinases, como elastase, catepsina G e metaloproteinase-9 (MMP-9) (118). Essas 

enzimas proteolíticas clivam a matriz extracelular ou moléculas ligadas a membrana 

celular responsáveis pelas ligações entre as CPE e as células estromais da medula 

óssea. As células estromais apresentam o ligante Kit associado a membrana (mKitL) 

capaz ligar ao receptor c-kit de membrana das CPE quando o mesmo se encontra na 
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sua forma solúvel (sKitL). A MMP-9 cliva proteoliticamente o mKitL em sKitL, permitindo 

que este interaja com o receptor c-Kit nas CPE e conduza o sinal necessário para 

diferenciação e migração das CPE para o sangue periférico (118,119). A liberação de 

VEGF pelas células endoteliais levará a ativação da eNOS nas células estromais, 

resultando no aumento dos níveis de NO na medula óssea. O aumento de NO levará a 

mobilização das CPE dos nichos da cavidade medular para a circulação (120) (Figura 

7).  

 

Figura 7. Mobilização de CPE dos nichos da cavidade medular para a circulação.  
Adaptado de Gallagher et al, 2007 (120).  

 

Além disso, seguindo um gradiente de citocinas angiogênicas, principalmente 

SDF-1 e VEGF, essas células se dirigem para o sítio de lesão endotelial e agem como 

um reservatório celular para o reparo do endotélio lesado, se incorporando aos sítios 

de neovascularização (121). As CPE também são capazes de secretar, 

paracrinamente, fatores e citocinas pró-angiogênicas que estimulam os processos de 

neovasculogênese e de angiogênese (104). Após a descoberta de Asahara e 

colaboradores, numerosos trabalhos têm demonstrado o papel da CPE em diversas 

condições patológicas. Uma diminuição nos níveis circulantes ou na função dessas 
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células pode estar associada com o desenvolvimento e/ou progressão de diversas 

doenças cardiovasculares (122). Dentro desse contexto, define-se a importância de se 

estudar as respostas cardiovasculares frente a situações estressoras, como a hiperóxia 

e hipóxia, e os possíveis mecanismos endoteliais envolvidos nesta resposta em 

indivíduos saudáveis. 

 

2.8. Hiperóxia 

A inalação de misturas de gases ricas em oxigênio tem sido amplamente 

utilizada como terapia padrão para uma série de circunstâncias clínicas, especialmente 

em pacientes gravemente enfermos (123). Clinicamente, a alta concentração de 

oxigênio (hiperóxia – 100% O2) fornece oxigenação adequada em condições de lesão 

cerebral traumática, acidente vascular cerebral e sepse (122, 123). Em contraste, os 

efeitos tóxicos do oxigênio, quando administrados em altas doses ou por um período 

prolongado de tempo, podem causar lesão pulmonar aguda, aumento do tamanho do 

infarto do miocárdio e aumento do risco de mortalidade (20, 124, 125). Ainda que a real 

significância clínica e as consequências da hiperóxia tenham sido abordadas em 

pacientes enfermos, os efeitos da hiperóxia em indivíduos saudáveis ainda precisam 

ser elucidados. 

Sob uma ótica mecanística, a exposição à hiperóxia promove vasoconstrição 

periférica e consequente redução do fluxo sanguíneo nos leitos vasculares que 

perfundem os mais diversos órgãos e tecidos (126, 127). Essa queda na perfusão 

estaria associada ao controle do aporte de oxigênio para o tecido alvo (130) e a 

proteção do mesmo contra incrementos em seu metabolismo (131). Ainda que a 

vasoconstrição induzida por hiperóxia seja um fenômeno bem documentado (130, 131), 

os efeitos da hiperóxia sobre os mecanismos de ativação e reparo endoteliais ainda 

não foram totalmente elucidados. Dentro desse contexto, a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) tem sido apontada como um dos mecanismos fortemente 

envolvidos nos efeitos adversos da hiperóxia. O potencial incremento na concentração 

de ânion superóxido (O2
●-), induzido por hiperóxia (30), constituem um dos prováveis 

mecanismos associados a ativação endotelial (132, 133), resposta inflamatória, 
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remodelamento vascular e consequente aumento da permeabilidade vascular (132, 

134).  

Em suma, estudos prévios in vitro demostraram que condições de hiperóxia 

foram capazes de induzir ativação endotelial (133, 135). Esse estado foi caracterizado 

por um aumento na concentração de substâncias pró-inflamatórias e MVE circulantes, 

resultando em maior expressão de moléculas de adesão celular (138). Todavia, não 

está claro na literatura, se indivíduos saudáveis submetidos a condição de hiperóxia 

apresentam maior liberação de CAMs e se as MVE estejam envolvidas nesse processo 

de ativação endotelial. 

Além disso, especula-se que as EROs produzidas em resposta a condição de 

hiperóxia desempenham um papel importante para ativação de mecanismos 

compensatórios de reparo endotelial e remodelamento vascular via a liberação de 

proteinases, como por exemplo, MMP-9 (116, 137). Essas enzimas proteolíticas clivam 

a matriz extracelular ou moléculas ligadas a membrana celular responsáveis pelas 

ligações entre as CPE e as células estromais da medula óssea, elevando-as 

temporariamente na circulação periférica (118). Nesse sentido, estudos anteriores 

demonstraram que modelos experimentais de diabetes (120) e indivíduos com diabetes 

(140) submetidos a uma condição de hiperóxia apresentam aumento no número e 

função das CPE. No entanto, em indivíduos saudáveis, os efeitos da hiperóxia sobre a 

angiogêneses e o remodelamento vascular ainda precisam ser explorados. 

 

2.9. Hipóxia 

Drásticas reduções na pressão parcial de oxigênio (PaO2) ou hipóxia resultam 

em alterações hemodinâmicas periféricas, assim como na liberação de biomarcadores 

associados a vasodilatação dependente de endotélio e ativação endotelial em 

indivíduos saudáveis (21). Em condições de saúde plena, ainda que expostos a 

simpatoexcitação induzida pelo quimiorreflexo, vasos sanguíneos periféricos de 

indivíduos saudáveis apresentam aumentos no fluxo e na condutância vascular em 

resposta à hipóxia (21). Resultantes da vasodilatação induzida pela queda da PaO2, 

essas alterações hemodinâmicas estariam associadas a inibição da transdução da 

maior atividade nervosa simpática induzida pela ativação quiomiorreflexa (21) ou via 
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ativação dos receptores β-adrenérgicos presentes nas células endoteliais (141). Ambos 

os mecanismos aumentam os níveis citoplasmáticos de Ca+2 favorecendo a ligação do 

Ca+2 com a calmodulina e deste complexo com a enzima eNOS, resultando na 

produção de NO pelo endotélio vascular (21).  

Cabe destacar que, estudos anteriores demostraram que condições de hipóxia 

transitória foram capazes de induzir ativação endotelial e elevar os níveis de MVE na 

circulação periférica em indivíduos saudáveis (142). De forma semelhante, níveis 

elevados de MVE tem sido encontrados em condições de doença associadas a 

isquemia ou hipóxia tecidual, como síndromes coronarianas agudas (143), acidente 

vascular cerebral (144) e síndrome da apneia obstrutiva do sono (145).  

Sabe-se que a mobilização das CPE também pode ocorrer em resposta à baixa 

oxigenação tecidual (146). De acordo com a literatura, após o estímulo hipóxico, ocorre 

um aumento do fator de transcrição nuclear Kappa B (NF-kB), que por sua vez estimula 

a síntese do fator indutor de hipóxia (HIF-1α), principal fator de transcrição liberado em 

resposta adaptativa à hipóxia. A ativação do HIF-1α levará ao aumento dos fatores de 

crescimento tais como, VEGF, SDF-1, e da expressão dos receptores, VEGFR-2 e 

CXCR4 (26, 145). O VEGF tem um papel essencial no processo de diferenciação 

celular (119, 146) enquanto que a via de sinalização SDF-1/CXCR4 desempenha um 

papel importante na migração, proliferação e sobrevivência das CPE em resposta à 

hipóxia (146).  

Por outro lado, modelos experimentais de hipertensão indicam uma deterioração 

dessas respostas endoteliais frente a hipóxia (22, 23). Ainda que esta hipótese tenha 

sido confirmada em modelos experimentais, em humanos, o impacto da hipertensão 

arterial sistêmica sobre os mecanismos endoteliais à drásticas quedas na PaO2 ainda é 

desconhecido. 

 

2.10. As doenças cardiovasculares e o endotélio 

A disfunção endotelial parece apresentar papel chave no desenvolvimento e 

progressão das doenças cardiovasculares (DCV) (149). Agressões químicas, 

mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar a disfunção da célula endotelial, 

fazendo com que o endotélio se torne um “substrato” para o acúmulo de diversos tipos 
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de células (150). A resposta vascular a estes agentes agressores é do tipo inflamatória 

e envolve a interação de diversos grupos celulares como monócitos, linfócitos T, 

células musculares lisas vasculares e também plaquetas dando início a uma série de 

eventos que culminam com a formação da placa aterosclerótica (151). A disfunção 

endotelial representa a primeira fase na formação da placa ateromatosa, onde a 

deposição de leucócitos sobre o endotélio e sua penetração no espaço subendotelial é 

mediada por moléculas de adesão expressas no endotélio e nas células circulantes. 

Uma vez na camada íntima vascular, os monócitos adquirem características 

morfológicas de macrófagos, além de aumentar a expressão de receptores scavengers 

capazes de internalizar a lipoproteína de baixa densidade oxidada (oxLDL). O acúmulo 

desses lipídios no interior de macrófagos, agora conhecidos como células espumosas, 

caracteriza a fase precoce da lesão aterosclerótica (152). O aumento progressivo de 

células espumosas no espaço subendotelial contribui para alterações funcionais e 

estruturais do vaso, ocasionando o aumento da rigidez e o espessamento das camadas 

íntimas e médias, com posterior redução ou obstrução do diâmetro do vaso (153), o 

que leva a um aumento da resistência periférica, comumente presente nas doenças 

cardiovasculares (154–156) Juntos, estes achados são consistentes com a noção de 

que a disfunção endotelial tem um importante papel na fisiopatologia das doenças 

cardiovasculares. 

De acordo com inquéritos populacionais em cidades brasileiras, a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) parece ser o tipo de doença cardiovascular mais prevalente, 

tendo sido diagnosticada em mais de 30% da população (155, 156). A HAS é uma 

doença crônica, com elevado custo econômico-social, principalmente, em decorrência 

das suas complicações. Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

HAS é responsável por 51% das doenças cerebrovasculares e 45% das doenças 

isquêmicas do coração (159) e está frequentemente associada a alterações funcionais 

e estruturais em órgãos-alvos, como coração, rins e vasos sanguíneos, e alterações 

metabólicas, aumentando ainda mais o risco de eventos cardiovasculares fatais e não-

fatais (158, 159). Embora diversos estudos clínicos tenham contribuído para a 

descoberta de novos tratamentos farmacológicos para controle da pressão arterial, a 

HAS é uma condição clínica multifatorial complexa e novos estudos são necessários 
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para auxiliar na elaboração de novos meios de detecção precoce e prevenção, 

evitando, assim, a ocorrência de outros eventose/ou morte cardiovasculares (160). 

Nesse sentido, estudos anteriores demonstraram que, independente da etiologia 

(primária ou secundária), os indivíduos com HAS apresentam um comprometimento na 

vasodilatação dependente de endotélio, um indicativo de disfunção endotelial (162–

164), sugerindo que a função endotelial pode ter um papel importante nas fases iniciais 

de desenvolvimento dessa doença. Estudos utilizando ratos espontaneamente 

hipertensos mostraram que existe um aumento na liberação de fatores endoteliais 

vasoconstrictores, como a prostaglandina H2 em resposta a acetilcolina e a 

angiotensina II (165). Por sua vez, Vanhoutte e colaboradores, mostraram que ratos 

Dahl, que desenvolvem hipertensão sensível ao sal, apresentaram diminuição na 

vasodilatação dependente de endotélio não devido a um aumento na secreção de 

substâncias vasoconstritoras, mas sim por uma diminuição na sensibilidade das células 

musculares lisas ao NO, bem como diminuição na atividade da eNOS, responsável por 

catalisar, a partir da L-arginina, uma série de reações redox, que culminam na 

formação de L-citrulina e NO (166). A relação entre disfunção endotelial e HAS também 

parece ser correlacionada positivamente com o grau de prejuízo ao endotélio (167) e a 

maior liberação de microvesículas na circulação periférica (168).  

Estudos anteriores demonstraram que os níveis de MVE estão aumentados em 

indivíduos com HAS, quando comparados a indivíduos saudáveis, e se correlacionaram 

positivamente com o aumento da pressão arterial sistólica (PAS), da pressão arterial 

diastólica (PAD) (168) e de rigidez arterial (169). Além disso, acredita-se que o 

desacoplamento da eNOS, fenômeno o qual ocorre produção de O2
●- e H2O2 pela 

eNOS, pode ser um dos mecanismos responsáveis pela formação de MVE (170). 

Dessa forma, ainda que pouco explorado, as MVE podem ter aplicações clínicas 

futuras, incluindo utilidade como biomarcadores, previsão para o risco de doenças 

cardiovasculares e como potentes alvos terapêuticos. Não se sabe, contudo, se a 

liberação de MVE induzida por hipóxia está amplificada em indivíduos com HAS. 

Estudos recentes demonstraram que pacientes com HAS possuem redução nos 

níveis de CPE associado a prejudicada capacidade migratória dessas células (171). Foi 
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observado também que o número de CPE circulantes em cultura estava reduzido em 

pacientes com HAS refratária, o que sugere um aumento na disfunção endotelial (172). 

Outro estudo mostrou uma relação inversa entre o aumento da pressão arterial sistólica 

e o número de células positivas para CD34 e VEGFR2. Além disso, o aumento do 

estresse oxidativo nessas condições patólogicas pode diminuir a capacidade 

proliferativa das CPE (173), reduzindo assim a capacidade de reparo vascular e, 

consequentemente, aumentando a magnitude da disfunção endotelial. Dentro desse 

contexto, os mecanismos de reparo vascular durante a hipóxia em indivíduos com 

exacerbada simpatoexcitação, como na HAS, ainda não são muito bem esclarecidos. 

 

2.11. Lacuna científica 

A inalação de misturas gasosas ricas em oxigênio se caracteriza por um 

frequente procedimento hospitalar, com os mais diversos fins clínicos. A frequente 

utilização de misturas gasosas ricas em oxigênio é baseada na necessidade de se 

evitar um estado de  hipoxemia ou hipóxia tecidual (174), ainda que as consequências 

de sua administração não sejam consideradas. Dentro desse contexto, a exposição à 

hiperóxia in vitro promovem ativação endotelial e, consequentemente, aumento os 

níveis de MVE (173, 174). Nessas condições, é importante que os mecanismos 

celulares de reparo vascular, como a mobilização de CPE, estejam funcionais a fim de 

garantir a manutenção e a integridade endotelial (104). No entanto, em indivíduos 

saudáveis, os efeitos agudos da hiperóxia sobre a ativação endotelial, angiogêneses e 

remodelamento vascular ainda precisam ser explorados (Capítulo I). 

Por outro lado, sabe-se que, em condições de doenças que perturbam a 

homeostase cardiovascular e que se associam a distúrbios na função endotelial e na 

regulação reflexa da atividade nervosa simpática, as alterações hemodinâmicas e os 

mecanismos de reparo vascular mediados pela hipóxia parecem estar deterioradas 

(21,22). Como a HAS é a mais prevalente das DCV, define-se a importância de se 

estudar as respostas cardiovasculares frente a situações estressoras, como a hipóxia, 

e seus possíveis mecanismos de ativação endotelial e angiogênese/reparo vascular. 

Ainda que esta hipótese tenha sido confirmada em modelos experimentais, em 
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humanos, o impacto da hipertensão arterial sistêmica sobre os mecanismos de 

ativação e reparo endoteliais à drásticas quedas na PaO2 ainda é desconhecido 

(Capítulo II). Acredita-se que em condição de hipóxia, os indivíduos com HAS 

apresentem reatividade vascular deteriorada associados a um aumento de MVE e 

reduzido mecanismos de angiogênese e reparo endotelial. Desse modo, a 

determinação de biomarcadores endoteliais, bem como avaliar seu comportamento 

durante condições de hipóxia podem auxiliar no diagnóstico precoce de doenças 

cardiovasculares e no desenvolvimento de métodos de prevenção, além de atuar como 

alvos terapêuticos no tratamento farmacológico. 

Em condições fisiológicas, o controle do tônus vascular é determinado pelo 

equilíbrio de fatores vasodilatadores e vasoconstritores. No entanto, essa homeostase 

está alterada em condições patológicas, como na aterosclerose (177), diabetes (178), 

insuficiência cardíaca crônica e hipertensão (179), promovendo menor produção de 

substâncias vasodilatadoras, dentre elas o NO, o que leva ao acometimento do sistema 

cardiovascular e aumenta à susceptibilidade a disfunção endotelial. Atualmente, 

estudos favorecem a hipótese de que as MVE podem alterar a atividade da eNOS e 

induzir disfunção endotelial – um possível mecanismo envolvido nos efeitos pró-

aterogênicos das MVE (57, 58). Porém, ainda são pouco conhecidos os mecanismos 

subjacentes e os riscos cardiovasculares relacionados a função alterada da eNOS via 

MVE (Capítulo III). 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Determinar a resposta de biomarcadores endoteliais a alterações na pressão 

parcial de oxigênio em indivíduos saudáveis e com hipertensão arterial sistêmica, bem 

como in vitro investigar os mecanismos subjacentes associados a função alterada da 

óxido nítrico sintase endotelial. 

 

Face ao exposto, três estudos foram realizados a fim de responder os seguintes 

objetivos: 

 

Capítulo I: Determinar os efeitos agudos da hiperóxia sobre a ativação endotelial, 

angiogêneses e remodelamento vascular em indivíduos saudáveis. 

 

Capítulo II: Investigar o impacto da hipertensão arterial sistêmica sobre os 

mecanismos de ativação e reparo endoteliais à condição de hipóxia e compará-lo a 

indivíduos normotensos. 

 

Capítulo III: Verificar in vitro os efeitos do bloqueio da eNOS sobre o número e fenótipo 

das MVE e os possíveis efeitos deletérios na função das células endoteliais da veia do 

cordão umbilical humano (HUVEC).  
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4. CAPÍTULO I 

 

4.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

Foram selecionados 10 voluntários jovens saudáveis do sexo masculino (24 ± 3 

anos; índice de massa corporal (24 ± 2 Kg/m²) por meio de panfletos, mídia impressa e 

eletrônica. Esses atenderam os seguintes critérios de inclusão: (1) idade entre dezoito 

e trinta anos, (2) não estar sob qualquer tratamento farmacológico, (3) ausência de 

alterações metabólicas e doenças crônicas (4) não praticar atividade física 

regularmente e (4) não ser tabagista. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Instituição (CAAE 57077316.1.0000.5243) de acordo com os princípios estabelecidos 

na Declaração de Helsinki. Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos 

procedimentos adotados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Protocolo 

Trata-se de um estudo transversal controlado. O primeiro contato com o 

voluntário foi realizado por telefone ou pessoalmente, no qual foi feito um cadastro de 

pré-seleção dos voluntários. Em seguida, os voluntários foram submetidos a dois dias 

de avaliações, separadas por um intervalo de pelo menos 48 horas, no Laboratório de 

Ciências do Exercício (LACE). No primeiro dia, os indivíduos realizaram a 

familiarização e no segundo dia a sessão experimental, respectivamente. 

 

Familiarização e sessão Experimental (Dia 1 e 2) 

Nos dois dias de visita, todos os voluntários compareceram ao LACE no período 

da manhã, duas horas após um leve desjejum, abstendo-se de bebidas alcoólicas ou 

cafeinadas bem como a prática de atividades físicas extenuantes, pelo período de 24 

horas antecedentes aos experimentos. Inicialmente, os participantes foram 

posicionados em decúbito dorsal para a instrumentação necessária a coleta de 

amostras de sangue e registro de variáveis hemodinâmicas e ventilatórias. Dando 
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sequência ao protocolo, os participantes foram orientados a relaxarem por um período 

de 15 minutos em sala escura, quieta e com temperatura controlada. Logo após, 

através de acesso venoso na região da fossa cubital foram coletadas amostras de 

sangue (40 mL, apenas na sessão experimental) para a análise de biomarcadores 

endoteliais. Em seguida, foram iniciados os registros de repouso (Normóxia – 21% O2, 

79% N2) por 10 minutos. Após, os participantes foram expostos à condição de hiperóxia 

(100% O2) com isocapnia durante um período de dez minutos. Assim como no período 

de repouso, novas amostras de sangue (40 mL – apenas na sessão experimental) 

foram retiradas no último minuto de exposição à hiperóxia (Figura 8). Além disso, os 

voluntários utilizavam uma máscara de silicone (apropriada para o rosto dos 

voluntários) conectada a um sistema regulador da pressão parcial de oxigênio em 

todos os procedimentos descritos na familiarização e na sessão experimental. 

 

 

Figura 8. Protocolo experimental – Projeto hiperóxia 

 

Descrição detalhada das mensurações durante a sessão experimental 

Variáveis hemodinâmicas 

Durante todas as fases da sessão experimental (normóxia e hiperóxia), a 

pressão arterial foi medida continuamente, batimento a batimento pelo método de 

fotopletismografia, posicionando um manguito de tamanho apropriado no dedo médio 

da mão (Finometer, Finapres Measurement Systems, NL). A frequência cardíaca foi 

obtida por registro eletrocardiográfico (BioAmp, MLA2540, ADInstruments, AU). A 
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saturação de O2 foi mensurada por um oxímetro posicionado no lóbulo de uma das 

orelhas (Oximeter Pod/Ear Clip, ADInstruments, AU). Todos os sinais biológicos foram 

digitalizados com frequência de 1000 Hz usando equipamento específico para 

processamento de dados (PowerLab 16/35, software LabChart 7 for Mac OS; 

ADInstruments, AU).  

 

Variáveis ventilatórias 

A respiração foi monitorada por meio de uma faixa elástica, que possui um 

sensor de movimento, posicionada no abdômen (MLT1132 respiratory belt, 

ADInstruments, US). A frequência respiratória, volume corrente, volume-minuto, 

pressão parcial de oxigênio (PetO2) e de dióxido de carbono (PetCO2) ao final da 

expiração foram mensurados respiração-a-respiração através de um bocal (usando um 

clipe nasal) ou uma máscara conectada a um analisador metabólico (CPX Ultima, 

MedGraphics, US). Devido ao impacto que mudanças na concentração de dióxido de 

carbono (CO2) exercem sobre as variáveis do estudo, a PetCO2 foi mantida estável nos 

valores de eupnéia de repouso utilizando um sistema de reinalação de CO2 (180). Para 

isso, a frequência respiratória foi mantida em 20 ciclos/minuto e para controle dessa 

frequência foi utilizado um metrônomo. O volume corrente também foi controlado 

através de um feedback verbal com base no seu registro online. Todos os registros 

foram obtidos de maneira simultânea através de um integrador de sinais (Powerlab, 

AdMinstruments, Brasil). 

 

Biomarcadores endoteliais 

O sangue venoso foi centrifugado imediatamente após cada coleta (3000 rpm 

por 15 minutos a 4°C). Em seguida, o plasma foi coletado, aliquotado em microtubos 

devidamente identificados e armazenado em -80°C para posterior análise dos 

biomarcadores (MMP-9 e moléculas de adesão celular). As MVE foram dosadas em 

plasma pobre em plaqueta e a quantificação das CPE em sangue total. Ambos os 

marcadores foram analisados imediatamente após cada coleta. 
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ICAM-1, VCAM-1 and P-Selectina. Para mensurar as concentrações das moléculas de 

adesão celular [intercelular (ICAM-1), vascular (VCAM-1) e P-selectina no plasma foi 

utilizado um kit comercial (Human Cardiovascular Disease Magnetic Bead Panel 2, 

MilliporeSigma, USA). Todo o procedimento foi realizado de acordo com as instruções 

do fabricante. A concentração de moléculas de adesão celular foi detectada através de 

um imunoensaio multiparamétrico baseado em microesferas magnéticas marcadas 

com XMap (LuminexCorp). A quantificação das esferas magnéticas foi medida usando 

o sistema BioPlex MAGPIX (Biorad). Os resultados foram analisados usando o 

software Xponent (versão 3.0, Luminexcorp). A concentração das moléculas de adesão 

celular foi determinada por interpolação a partir da curva padrão e os níveis 

plasmáticos foram expressos em termos de ng/mL. 

 

Microvesículas endoteliais. As amostras de sangue venoso dos voluntários foram 

coletadas em tubos contendo citrato e centrifugadas a 2500×g durante 15 minutos. 

Este procedimento foi repetido duas vezes e coletado os 2/3 superiores de plasma a 

fim de garantir o plasma pobre em plaquetas (PPP). Para análise da apoptose, foram 

utilizados 100 µL do PPP e incubados com 8 µL de CD31-FITC (BD Biosciences, 

Cat#555445, US), 8 µL CD42b-APC (BD Biosciences, Cat#551061, US) e 5 µL de 

Anexina V-PE (BD Biosciences, Cat#556422, US) por 30 min a 4°C no escuro. Em 

seguida, as amostras foram diluídas em 900 µL de tampão fosfato-salino (PBS) antes 

da análise por citometria de fluxo (181). O fenótipo das MVE liberadas por apoptose foi 

determinado por marcação fluorescente de superfície, através da marcação negativa 

para CD42b e marcação duplo positiva para CD31 e AnexinaV (CD42-

/CD31+/AnexinaV+). Microesferas de látex de 1.1 μm (Sigma-Aldrich, US) foram 

utilizadas para determinação do tamanho dos eventos analisados. Dessa forma, 

apenas eventos inferiores a 1.1 μm foram analisados como sendo microvesículas. Os 

tubos TrucountBeads (BD Biosciences; US) foram utilizados para a contagem do 

número absoluto de MVE apoptótica por μL de plasma, através da fórmula: [(número de 

eventos da região contendo MVE / número absoluto de beads TruCount)  (número 

total de beads por teste / volume total de amostra)]. 
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Matrix metaloproteinase-9. A atividade da gelatinase metaloproteinase-9 (MMP-9) foi 

avaliada pela técnica de zimografia, conforme padronizada em nosso laboratório (182). 

Amostras de plasma dos voluntários foram descongeladas e preparadas utilizando 

tampão contendo 2% de dodecil-sulfato de sódio (SDS, Sigma-Aldrich, US), 125 mM 

Tris-HCl, pH 6,8 (Tris base, Thermo Fisher Scientific, US; HCl, Sigma-Aldrich), 10% 

glicerol (Sigma-Aldrich) e 0.001% de azul de bromofenol (Amresco, Dallas, TX, US). 

Para a corrida de eletroforese, foram aplicados 20 µL de amostra de plasma diluído (1 

µL da amostra/19 µL do tampão de amostra) em cada poço do gel. O gel era composto 

por SDS-poliacrilamina a 10% co-polimerizado com gelatina a 1% (Fluka Analytical, 

Sigma-Aldrich). Após a corrida de eletroforese, os géis foram lavados em tampão Tris-

HCl 50 mM (contendo Triton X-100 a 2,5%, pH 7,6; Sigma-Aldrich) por 1 h para 

renaturação das proteínas. Em seguida, os géis foram incubados em tampão de lise 

Tris-HCl 50 mM (1 µM ZnCl2 e 5 mM CaCl2, pH 7,5; Sigma-Aldrich) a 37°C por 24 h. Os 

géis foram corados com azul brilhante de comassie blue R-250 a 5% (Sigma-Aldrich, 

US), diluído em 40% de etanol e 10% de ácido acético. Posteriormente, os géis foram 

descorados com solução descorante (álcool metílico, ácido acético glacial e água Milli-

Q). Os géis foram escaneados usando o programa Adobe Photoshop (Adobe Systems, 

US, 10.0) e a identificação e quantificação da atividade da metaloproteinase foi 

realizada pelo programa Scion Imagem (Scion Corporation, US). A forma ativa da 

MMP-9 foi identificada como uma banda a 87 kDa. Como padrão interno, foram 

utilizados uma amostra de plasma (voluntário controle) e um marcador de peso 

molecular de proteína (161-0375, Bio-Rad) para permitir a análise e comparação entre 

gel.  

 

Inibidor tecidual de metaloproteinase 1. Para mensurar as concentrações de TIMP-1 

no plasma foi utilizado o kit de ELISA específico (Human TIMP-1 Tissue Inhibitors of 

Metalloproteinase 1 ELISA Kit, Elabscience®, US). Todo o procedimento foi realizado 

de acordo com as instruções do fabricante. Os padrões e as amostras de plasma foram 

incubados em uma placa de 96 poços pré-revestidos com anticorpo anti-TIMP-1, por 90 

min a 37ºC. Em seguida, o anticorpo de TIMP-1 conjugado a peroxidase foi adicionado 

a placa e incubado novamente por 1 h a 37ºC. Após lavagens, o substrato para 
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peroxidase conjugada (3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina) foi adicionado em cada poço e 

incubado por 30 minutos. A reação peroxidase-substrato foi finalizada com a adição da 

solução de parada. As densidades ópticas dos padrões e das amostras foram medidas 

usando uma leitora de microplaca a 450 nm. A concentração de TIMP-1 foi 

determinada por interpolação a partir da curva padrão e os níveis plasmáticos foram 

expressos em termos de pg/mL. 

 

Células progenitoras endoteliais. As CPE foram identificadas e quantificadas por 

citometria de fluxo. Um volume de 100 μL de sangue total foi incubado com 10 μL de 

CD45-PerCP (BD Biosciences; Cat#564105, US), 20 μL de CD34-FITC (BD 

Biosciences; Cat#555821, US) e 20 μL VEGFR2-APC (R&D Systems; Cat#FAB357A, 

US), por 40 minutos a 4°C no escuro. Em seguida, essa solução foi diluída com 900 μL 

de BD FACS Lysing Solution (BD Biosciences, US) e incubada por 15 minutos. Um 

total de 5 x 105 eventos totais foram lidos em velocidade média no citômetro de fluxo 

BD FACS VERSE (BD Biosciences, US) (183). O fenótipo da CPE foi determinado por 

marcação fluorescente de superfície para CD45dimCD34+VEGFR2+. Os tubos 

TrucountBeads (BD Biosciences; US) foram utilizados para a contagem do número 

absoluto de CPE por μL de sangue total, através da fórmula: [(número de eventos da 

região contendo CPE / número absoluto de beads TruCount)  (número total de beads 

por teste / volume total de amostra)]. 

 

Análise estatística 

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk 

e a homocedasticidade pelo teste de Levene. O teste T-Student pareado (distribuição 

normal) ou teste de Wilcoxon (distribuição normal) foi utilizado para comparar as 

variáveis de interesse entre momentos (normóxia vs. hiperóxia). Além disso, a razão 

MMP-9/TIMP-1 foi calculada para obter informações relativas a atividade da MMP-9 e 

seu respectivo inibidor. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão. A 

significância estatística foi considerada quando p < 0,05. Todas as análises foram 

realizadas através do programa Statistica (Versão 8.0, US)
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4.2. RESULTADOS 

As variáveis ventilatórias e hemodinâmicas da sessão experimental foram 

dispostas na tabela 1. Durante a condição de hiperóxia foi verificada o aumento 

significativo na PetO2 e saturação (SaO2) (p < 0,05 vs. normóxia). Não foram 

observadas mudanças significativas na frequência cardíaca, pressão arterial média 

(PAM), pressão parcial de gás carbônico no final da expiração (PetCO2) e ventilação ao 

longo de toda sessão experimental (p > 0,05).  

Tabela 1. Variáveis ventilatórias e hemodinâmicas durante as condições de normóxia 
e hiperóxia 

  

Normoxia (21% O2) 

 

Hyperoxia (100% O2) 

 

 p-value 

FC (bpm) 70 ± 15 66 ± 16 0.53 

PAM (mmHg) 87.7 ± 4.4 88.1 ± 7.6 0.74 

PetO2 (mmHg) 98.8 ± 3.9 480. 2 ± 4.3 0.00001 

PetCO2 (mmHg) 40.6 ± 1.0 40.4 ± 1.0 0.80 

SaO2 (%) 98.8 ± 0.3 100 ± 0.0 0.0008 

Ventilação (L/min) 11.6 ± 4.5 11.5 ± 3.5 0.84 

Dados estão apresentados como média ± desvio padrão; FC, frequência cardíaca; PAM, pressão 

arterial média; PetO2, pressão parcial de oxigênio; PetCO2, pressão parcial de gás carbônico; SaO2, 

saturação de oxigênio arterial; 
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Moléculas de adesão celular 

Os efeitos da hiperóxia sobre a concentração das moléculas de adesão celular 

(ICAM-1, VCAM-1 e P-Selectina) são apresentados na Figura 9. Durante a condição 

de hiperóxia, foi observado um aumento na concentração de ICAM-1 (~18%, p = 0,04) 

quando comparado a condição de normóxia (hiperóxia: 4,16 ± 0,85 ng/mL vs. 

normóxia: 3,51 ± 0,84 ng/mL; Fig. 9A). Ademais, não foi observada diferença na 

concentração de VCAM-1 (normóxia: 26,62 ± 8,78 pg/mL vs. hiperóxia: 25,79 ± 6,78 

pg/mL; Fig. 9B) e P-selectina (normóxia: 6,07 ± 2,92 pg/mL vs. hiperóxia: 5,01 ± 1,72 

pg/mL; Fig. 9C) nas condições de normóxia e hiperóxia. 

 

Figura 9. Concentração das moléculas de adesão ICAM-1 (A) VCAM-1 (B) e P-selectina (C) em 
indivíduos saudáveis (n=10) durante as condições de normóxia e hiperóxia (100% O2)  
ICAM-1, molécula de adesão intracelular-1; VCAM-1, molécula de adesão vascular-1; Dados 
apresentados como média ± desvio padrão. (*) p < 0,05 vs. normóxia. 
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Concentração de MVE apoptóticas 

O efeito da hiperóxia sobre a concentração das MVE apoptóticas (CD42-

/CD31+/AnexinaV+) é apresentado na Figura 10. Não foi observada diferença na 

concentração de MVE apoptóticas entre a condição de normóxia e a condição de 

hiperóxia (normóxia: 9 ± 4 MVE/μL vs. hiperóxia:  11 ± 4 MVE/μL). 

 

Figura 10. Concentração de microvesículas endoteliais apoptóticas (por µL de plasma) em indivíduos 
saudáveis (n=10) durante as condições de normóxia e hiperóxia (100% O2).  
MVE, microvesículas endoteliais; Dados apresentados como média ± desvio padrão.  
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Atividade da MMP-9 e concentração de TIMP-1 

Os efeitos da hiperóxia sobre atividade da MMP-9, concentração de TIMP-1 e a 

razão MMP-9/TIMP-1 são apresentados na Figura 11. Durante a condição de 

hiperóxia, foi observado uma diminuição na ativação da MMP-9 (~22%, p = 0,03) 

quando comparado a condição de normóxia (hiperóxia: 0,53 ± 0,11 AU vs. normóxia: 

0,68 ± 0,18 AU; Fig 11A). Em contraste, a concentração de TIMP-1 aumentou (~46%, p 

= 0,04) durante a condição de hiperóxia (hiperóxia: 8,40 ± 3,84 pg/mL vs. normóxia: 

5,73 ± 2,15 pg/mL; Fig 11B). Além disso, a razão MMP-9/TIMP-1 diminuiu (~41%, p = 

0,04) em resposta a hiperóxia (hiperóxia: 0,07 ± 0,04 AU vs. normóxia: 0,12 ± 0,06 AU; 

Fig 11C). 

 

Figura 11. Atividade de MMP-9 (A) concentração de TIMP-1 (B) e razão MMP-9/TIMP-1 (C) em 
indivíduos saudáveis (n=10) durante as condições de normóxia e hiperóxia (100% O2).  
MMP-9, metaloproteinase de matriz 9; TIMP-1, inibidor tecidual de metaloproteinase 1; Dados 
apresentados como média ± desvio padrão. (*) p < 0,05 vs. normóxia.  
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Concentração de CPE 

O efeito da hiperóxia sobre a concentração das CPE 

(CD45dimCD34+VEGFR2+) é apresentado na Figura 12. Não foi observada diferença 

na concentração de CPE entre a condição de normóxia e a condição de hiperóxia 

(normóxia: 32 ± 16 CPE/μL vs. hiperóxia:  26 ± 12 CPE/μL). 

 

 

Figura 12. Concentração de células progenitoras endoteliais (por µL de sangue total) em indivíduos 
saudáveis (n=10) durante as condições de normóxia e hiperóxia (100% O2).  
Dados apresentados como média ± desvio padrão. 
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5. CAPÍTULO II 

 

5.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

Foram selecionados 21 voluntários do sexo masculino por meio de panfletos, 

mídia impressa e eletrônica. Esses atenderam os seguintes critérios de inclusão: 1) 

idade entre 18 e 60 anos, 2) não tabagistas, 3) não faziam uso de medicamentos, 4) 

não praticavam exercício físico regular, 5) não foram expostos a grandes altitudes 

(≥2000 m acima do nível do mar) nos últimos seis meses, 6) eletrocardiograma de 

repouso e de esforço normais e 7) ausência de alterações metabólicas, hipertensão 

renovascular, hipertensão estágio II ou III, doença isquêmica cerebral, doença arterial 

coronariana e anormalidades musculoesqueléticas. 

Os indivíduos que apresentaram HAS em estágio 1 [pressão arterial sistólica 

(PAS): 140–159 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD): 90–99 mmHg], de 

acordo com os critérios do Seventh Report of the Joint National Committee (VII JNC) 

(184), foram alocados no grupo HT (n=9). Os indivíduos que apresentaram pressão 

arterial dentro dos parâmetros normais (PAS=120 e/ou PAD=80 mmHg) foram incluídos 

no grupo normotenso (NT, n=12). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Instituição (CAAE 54362116.3.0000.5243) de acordo com os princípios estabelecidos 

na Declaração de Helsinki. Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos 

procedimentos adotados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Protocolo 

Trata-se de um estudo transversal controlado. O primeiro contato com o 

voluntário foi realizado por telefone ou pessoalmente, no qual foi feito um cadastro de 

pré-seleção dos voluntários. Em seguida, os voluntários eram submetidos a três dias 

de avaliações, não consecutivos, no Laboratório de Ciências do Exercício (LACE). No 
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primeiro dia, os indivíduos realizaram exames bioquímicos e avaliação clínica; no 

segundo e terceiro dia, com pelo menos dois dias de intervalo, os indivíduos realizaram 

a familiarização e a sessão experimental, respectivamente. 

 

Exames bioquímicos (Dia 1) 

Após um período de jejum de 12 h, foi coletada uma amostra de sangue para a 

realização das seguintes dosagens: glicose basal (química seca; Vitros, Ortho-Clinical 

Diagnostics, US), insulina plasmática (quimioluminescência; Sistema Immulite, 

Diagnostic Products Corporation, US). Para avaliação do perfil lipídico foram dosados 

colesterol total, triglicerídeos, HDL-colesterol, LDL-colesterol e VLDL-colesterol 

(química seca; Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics, US). 

 

Avaliação clínica 

A avaliação clínica foi composta por aferição da pressão arterial de repouso pelo 

método auscultatório; eletrocardiograma de repouso (CardioCare 2000, Bionet, 

Califórnia, US); e medidas antropométricas como peso (kg) e altura (m). O índice de 

massa corporal (IMC) foi calculado considerando dois parâmetros: peso dividido pelo 

quadrado da altura (kg/m2). Quanto as medidas de pressão arterial, foram realizadas 

duas aferições na posição sentada, sendo uma em cada braço e após um intervalo de, 

no mínimo, 10 minutos essas medidas foram repetidas. Em seguida, foram realizadas 

as médias dessas aferições, gerando dois valores de pressão arterial (184). 

 

Familiarização e sessão Experimental (Dia 2 e 3) 

Nos dois dias de visita, todos os voluntários compareceram ao LACE no período 

da manhã, abstendo-se de bebidas alcoólicas/cafeinadas e prática de atividades físicas 

pelo período de 24 h. Inicialmente, os participantes foram posicionados em decúbito 

dorsal para a instrumentação necessária a coleta de amostras de sangue e registro de 

variáveis hemodinâmicas e ventilatórias (Figura 13). Após a instrumentação, os 

participantes foram orientados a relaxarem por um período de 15 minutos em sala 
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escura, quieta e com temperatura controlada. Através de acesso venoso na região da 

fossa cubital foram coletadas amostras de sangue (apenas na sessão experimental), 

num total de 40 mL, para a análise de biomarcadores endoteliais.  

Logo após, foram iniciados os registros de repouso (normóxia, ar atmosférico) 

por um período de cinco minutos. Em seguida, ambos os grupos de participantes foram 

expostos à condição de hipóxia (10% de O2 e 90% de N2) com isocapnia durante um 

período de cinco minutos. Assim como no período de repouso, novas amostras de 

sangue (40 mL – apenas na sessão experimental) foram retiradas no último minuto de 

exposição à hipóxia (Figura 14). Os voluntários utilizavam uma máscara de silicone 

(apropriada para o rosto dos voluntários) conectada a um sistema regulador da pressão 

parcial de oxigênio em todos os procedimentos descritos na familiarização e sessão 

experimental. 

 

Figura 13. Setup sessão experimental – Projeto hipóxia. 
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Figura 14. Protocolo experimental – Projeto hipóxia 

 

Descrição detalhada das mensurações durante a sessão experimental 

Variáveis hemodinâmicas 

Antes do início da sessão experimental, a pressão arterial de repouso foi aferida 

de forma semelhante a descrita anteriormente (vide Avaliação Clínica). Durante todas 

as fases da sessão experimental (normóxia e hipóxia), a pressão arterial foi medida 

continuamente, batimento a batimento pelo método de fotopletismografia, posicionando 

um manguito de tamanho apropriado no dedo médio da mão (Finometer, Finapres 

Measurement Systems, Arnhem, NL). O volume sistólico foi estimado pelo método 

Modelflow, e então foram calculados o débito cardíaco e a resistência vascular 

periférica (185). A frequência cardíaca foi obtida por registro eletrocardiográfico 

(BioAmp, MLA2540, ADInstruments, AU). A saturação de O2 foi mensurada por um 

oxímetro posicionado no lóbulo de uma das orelhas (Oximeter Pod/Ear Clip, 

ADInstruments, AU). Todos os sinais biológicos foram digitalizados com frequência de 

1000 Hz usando equipamento específico para processamento de dados (PowerLab 

16/35, software LabChart 7 for Mac OS; ADInstruments, AU).  
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Variáveis ventilatórias 

A respiração foi monitorada por meio de uma faixa elástica, que possui um 

sensor de movimento, posicionada no abdômen (MLT1132 respiratory belt, 

ADInstruments, US). A frequência respiratória, volume corrente, volume-minuto, 

pressão parcial de oxigênio (PetO2) e de dióxido de carbono (PetCO2) ao final da 

expiração foram mensurados respiração-a-respiração através de um bocal (usando um 

clipe nasal) ou uma máscara conectada a um analisador metabólico (CPX Ultima, 

MedGraphics, US). Devido ao impacto que mudanças na concentração de dióxido de 

carbono (CO2) exercem sobre as variáveis do estudo, a PetCO2 foi mantida estável nos 

valores de eupneia de repouso utilizando um sistema de reinalação de CO2 (180). Para 

isso, a frequência respiratória foi mantida em 20 ciclos/minuto e para controle dessa 

frequência foi utilizado um metrônomo. O volume corrente também foi controlado 

através de um feedback verbal com base no seu registro online.  

 

Biomarcadores endoteliais 

O sangue venoso foi centrifugado imediatamente após cada coleta (3000 rpm 

por 15 minutos a 4°C). Em seguida, o plasma foi coletado, aliquotado em microtubos 

devidamente identificados e armazenado em -80°C para posterior análise dos 

biomarcadores (NO, VEGF e SDF-1). As MVE foram dosadas em plasma pobre em 

plaqueta e a quantificação das CPE em sangue total. Ambos os marcadores foram 

analisados imediatamente após cada coleta. 

 

Microvesículas endoteliais. As amostras de sangue venoso dos voluntários foram 

coletadas em tubos contendo citrato e centrifugadas a 2500×g durante 15 minutos. 

Este procedimento foi repetido duas vezes e coletado os 2/3 superiores de plasma a 

fim de garantir o plasma pobre em plaquetas (PPP). Para análise da ativação endotelial 

foram utilizados 50 µL do PPP e incubados com 4 µL de CD62E (BD Biosciences; 

Cat#553749, US) e 4 µL de CD144 (BD Biosciences; Cat# 562243, US) por 30 min a 
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4°C no escuro. Em seguida, as amostras foram diluídas em 450 µL de tampão fosfato-

salino (PBS) antes da análise por citometria de fluxo (186). O fenótipo das MVE 

liberadas durante ativação endotelial foi determinado por marcação fluorescente de 

superfície, através da marcação duplo positiva para CD62E+/CD144+. Para análise da 

apoptose foram utilizados 100 µL do PPP e incubados com 8 µL de CD31-FITC (BD 

Biosciences, Cat#555445, US), 8 µL CD42b-APC (BD Biosciences, Cat#551061, US) e 

5 µL de Anexina V-PE (BD Biosciences, Cat#556422, US) por 30 min a 4°C no escuro. 

Em seguida, as amostras foram diluídas em 900 µL de tampão PBS antes da análise 

por citometria de fluxo (181). O fenótipo das MVE liberadas por apoptose foi 

determinado por marcação fluorescente de superfície, através da marcação negativa 

para CD42b e marcação duplo positiva para CD31 e AnexinaV (CD42-

/CD31+/AnexinaV+). Tanto para ativação endotelial quanto para apoptose, 

microesferas de látex de 1.1μm (Sigma-Aldrich, US) foram utilizadas para determinação 

do tamanho dos eventos analisados. Dessa forma, apenas eventos inferiores a 1.1 μm 

foram analisados como sendo microvesículas. Os tubos TrucountBeads (BD 

Biosciences; US) foram utilizados para a contagem do número absoluto de MVE por μL 

de plasma, através da fórmula : [(número de eventos da região contendo MVE / número 

absoluto de beads TruCount)  (número total de beads por teste / volume total de 

amostra)]. 

 

Células progenitoras endoteliais. As CPE foram identificadas e quantificadas por 

citometria de fluxo. Um volume de 100 μL de sangue total foi incubado com 10 μL de 

CD45-PerCP (BD Biosciences; Cat#564105, US), 20 μL de CD34-FITC (BD 

Biosciences; Cat#555821, US) e 20 μL VEGFR2-APC (R&D Systems; Cat#FAB357A, 

US) por 40 minutos a 4°C no escuro. Em seguida, essa solução foi diluída com 900 μL 

de BD FACS Lysing Solution (BD Biosciences, US) e incubada por 15 minutos. Um 

total de 5 x 105 eventos totais foram lidos em velocidade média no citômetro de fluxo 

BD FACS VERSE (BD Biosciences, US) (183). O fenótipo da CPE foi determinado por 

marcação fluorescente de superfície para CD45dimCD34+VEGFR2+. Os tubos 

TrucountBeads (BD Biosciences; US) foram utilizados para a contagem do número 

absoluto de CPE por μL de sangue total, através da fórmula: [(número de eventos da 
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região contendo CPE / número absoluto de beads TruCount)  (número total de beads 

por teste / volume total de amostra)].  

 

Óxido nítrico. A mensuração da concentração de NO nas amostras foi realizada 

através do Analisador de NO (NOA, Nitric Oxide Analyzer Sievers, modelo 280i, GE 

Analytical Instruments, US) (187). A detecção do NO é baseada na reação de 

quimioluminescência em fase gasosa entre óxido nítrico e ozônio através da seguinte 

reação: 

 

A emissão do radical dióxido de nitrogênio (NO2) ocorre na região vermelha e 

próxima a infravermelha do espectro de luz, e é detectada por um tubo fotomultiplicador 

vermelho-sensível termoeletricamente resfriado. Este converte a informação em 

milivolts (mV) (188) para um computador que através do software (Liquid v.3.2) integra 

os picos gerados e calcula a concentração das amostras. O princípio do método 

baseia-se na mensuração de nitrito resultante da oxidação do NO. Assim, utiliza-se um 

agente redutor (1% wt/vol de NaI ou KI em ácido acético) capaz de converter nitrito em 

NO, conforme a reação abaixo: 

 

O aparelho apresenta uma câmara de vidro selada, onde foram injetados 20 µL 

de plasma humano desproteinizado em 5 mL de solução de tri-iodeto acidificado. O gás 

produzido pela reação do nitrito com a solução ácida de iodeto é o NO, que foi levado 

por um fluxo continuo de gás nitrogênio até outra câmara para a reação com o ozônio. 

Para a conversão medida pelo aparelho em mV em concentrações de µM foi 

confeccionada uma curva padrão com valores medidos em duplicata nas seguintes 

concentrações de nitrito de sódio (NaNO2) (Sigma-Aldrich, US): 0,125; 0,25; 0,5 e 2,5 
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µM. As diferenças entre as duplicatas eram inferiores a 20%. A sensibilidade do NOA 

para medidas da fase gasosa do NO2 é menor que uma parte por bilhão por volume. O 

limite de detecção para medidas do NO e dos produtos de sua reação em amostras 

líquidas é de aproximadamente 1 µM. 

 

Fatores angiogênicos. As concentrações de VEGF e SDF-1 foram analisados por kit 

de ELISA específico (VEGF Humano e kit ELISA de Immunoassay Quantikine® e 

Human CXCL12/SDF-1α, R&D Systems, US). Todo o procedimento foi realizado de 

acordo com as instruções do fabricante. Os padrões e as amostras de plasma foram 

incubados (2 h a 24ºC) em uma placa de 96 poços pré-revestidos com anticorpo anti-

VEGF ou anti-SDF-1. Em seguida, o anticorpo de VEGF ou SDF-1 conjugado a 

peroxidase foi adicionado a placa e incubado novamente (2 h a 24ºC). Após cinco 

lavagens, o substrato para peroxidase conjugada (3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina) foi 

adicionado em cada poço e incubado por 25 min a 24ºC. A reação peroxidase-

substrato foi finalizada com a adição da solução de parada. As densidades ópticas dos 

padrões e das amostras foram medidas usando uma leitora de microplaca a 450 nm. A 

concentração de VEGF e SDF-1 foram determinadas por interpolação a partir da curva 

padrão e os níveis plasmáticos foram expressos em termos de pg/mL. 

 

Análise estatística 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados. Para 

comparação das características dos grupos foi utilizado o Test-T de Student não 

pareado (distribuição normal) ou Mann-Whitney (distribuição não normal). ANOVA two-

way foi utilizada para comparar a resposta dos marcadores de função endotelial entre 

os grupos (NT vs. HT) nos respectivos momentos (normóxia vs. hipóxia), seguido pelo 

teste de post-hoc de Fisher`s LSD (se necessário). O coeficiente da correlação de 

Pearson foi usada para investigar a relação entre CPE e os fatores angiogênicos. A 

razão entre MVE apoptóticas e CPE foi calculada para avaliar a relação entre o dano 

endotelial e a capacidade de reparo. Os dados foram apresentados como média ± 
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desvio padrão. A significância estatística foi considerada quando p < 0,05. Todas as 

análises foram realizadas através do programa Statistica (Versão 8.0, US) 
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5.2. RESULTADOS 

Caracterização da Amostra  

As variáveis antropométricas e metabólicas foram demonstradas na tabela 2. 

Como esperado, os grupos NT e HT apresentaram diferenças significativas para as 

variáveis PAS e PAD (p < 0,05). Não houve diferenças nas variáveis antropométricas e 

metabólicas entre os grupos.  

Tabela 2. Variáveis antropométricas e metabólicas de cada grupo 

Variáveis Grupos  

        p-valor NT          HT 

Nº (21) 12 9 - 

Idade (anos) 38 ± 10 45 ± 11 0,22 

Peso (Kg) 79,0 ± 8,6 86,0 ± 12,8 0,32 

Altura (cm) 173,7 ± 0,5 175,5 ± 0,7 0,93 

IMC (kg/m2) 26,0 ± 2,2 27,9 ± 3,5 0,25 

PAS (mmHg) 118,6 ± 7,1 147,5 ± 11,4† 0,0001 

PAD (mmHg) 73,6 ± 8,2 88,8 ± 9,1† 0,0008 

Glicose (mmol/L−1) 4,9 ± 0,5 5,4 ± 0,5 0,09 

Insulin (μIUmL−1) 7,9 ± 1,4 10,7 ± 5,4 0,43 

Colesterol total (mmolL−1) 11,5 ± 2,0 10,7 ± 1,3 0,31 

HDL (mmolL−1) 2,7 ± 1,1 2,4 ± 0,3 0,42 

LDL (mmolL−1) 7,6 ± 1,5 7,0 ± 1,7 0,45 

VLDL (mmolL−1) 1,0 ± 0,3 1,3 ± 0,7 0,43 

TG (mmolL−1) 6,3 ± 3 6,6 ± 3,2 0,83 

PCR-us (mmolL−1) 0,1 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,80 

Dados estão apresentados como média ± desvio padrão; NT, grupo normotenso; HT, grupo com 
hipertensão arterial sistêmica; IMC, índice de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, 
pressão arterial diastólica; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; 
VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicerídeos; PCR-us, proteína c-reativa 
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ultrassensível.
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Sessão Experimental 

As variáveis ventilatórias e hemodinâmicas da sessão experimental foram 

dispostas na tabela 3. Nota-se que a pressão arterial média (PAM) foi 

significativamente diferente entre os grupos ao longo de toda sessão experimental, 

sendo maiores no grupo HT (p < 0,05 vs. NT). Durante a condição de hipóxia, em 

ambos os grupos, foi verificada o aumento significativo na frequência cardíaca, débito 

cardíaco e ventilação (p < 0,05 vs. normóxia) e a diminuição da saturação (SaO2) e 

PetO2 (p < 0,05 vs. normóxia). Não foram observadas mudanças significativas na 

pressão parcial de gás carbônico no final da expiração (PetCO2) ao longo de toda 

sessão experimental (p > 0,05). 

Tabela 3. Variáveis ventilatórias e hemodinâmicas durante as condições de normóxia e 

hipóxia 

 

 

Variáveis 

 

Grupos 

NT (n=12) HT (n=9) 

Normóxia Hipóxia Normóxia Hipóxia 

PAM (mmHg)  90 ± 7 91 ± 12 105 ± 12† 109 ± 11† 

FC (bpm−1) 66 ± 10 86 ± 10* 65 ± 12 78 ± 12* 

DC (L/min−1) 6,6 ± 1,6 8,2 ± 2,0* 6,9 ± 1,5 8,4 ± 1,6* 

Ventilação (L/min−1) 12,0 ± 2,8 21,6 ± 3,4* 13,2 ± 4,5 22,1 ± 10,6* 

SaO2 (%) 98,1 ± 0,9 74,0 ± 3,7* 98,9 ± 1,1 77,0 ± 1,6* 

PetO2 (mmHg) 99,8 ± 10,2 44,6 ± 8,3* 101,9 ± 4,3 46,0 ± 6,1* 

PetCO2 (mmHg) 38,7 ± 1,3 38,9 ± 1,2 38,3 ± 1,3 38,2 ± 1,0 

Dados estão apresentados como média ± desvio padrão; NT, grupo normotenso; HT, grupo com 
hipertensão arterial sistêmica; PAM, pressão arterial média; FC, frequência cardíaca; DC, débito 
cardíaco; SaO2, saturação de oxigênio arterial; PetO2, pressão parcial de oxigênio; PetCO2, pressão 
parcial de gás carbônico; (*) normóxia vs. hipóxia, p < 0,05; (†) grupo NT vs. grupo HT, p < 0,05. 
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Concentração de MVE 

Não foram observadas diferenças na ativação endotelial entre os grupos na 

condição de normóxia (NT: 16 ± 2 MVE/μL vs. HT: 22 ± 2 MVE/μL; p = 0,17). Por outro 

lado, durante a condição de hipóxia foi observado um aumento na ativação endotelial 

em ambos os grupos (NT: 26 ± 3 MVE/μL vs. normóxia; p = 0,007; HT: 33 ± 4 MVE/μL 

vs. normóxia; p = 0,006) (Fig. 15A).  

Em condição de normóxia, o grupo HT apresentou tendência para maior 

liberação de MVE apoptóticas (NT: 12 ± 6 MVE/μL vs. HT: 30 ± 7 MVE/μL; p = 0,07). 

Durante a condição de hipóxia, a concentração de MVE apoptóticas foi maior no grupo 

HT quando comparado ao grupo NT (NT: 13 ± 6 MVE/μL vs. HT: 33 ± 7 MVE/μL; p = 

0,03; Fig. 15B). Ademais, não foi verificada diferença na resposta (Δ = hipóxia - 

normóxia) de MVE apoptóticas a condição de hipóxia entre os grupos (ΔNT: 0,29 ± 

6,61 vs. ΔHT: 3,77 ± 13,46; p = 0,44; resultado não apresentado graficamente). 

 

Figura 15. Número de MVE (por µL de plasma), ativação endotelial (A) e MVE apoptóticas (B) no grupo 
NT e no grupo HT durante as condições de normóxia e hipóxia (10% O2).  
MVE, microvesículas endoteliais; NT, grupo normotenso (n=12); HT, grupo com hipertensão arterial 
sistêmica (n=9). Dados apresentados como média ± desvio padrão. (*) p < 0.05 vs. normóxia.  
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Concentração de CPE 

A concentração de CPE não foi diferente entre os grupos em condição de 

normóxia (NT: 41 ± 8 CPE/μL vs. HT: 46 ± 9 CPE/μL; p = 0,81). Por outro lado, durante 

a condição de hipóxia foi observado um aumento de CPE apenas no grupo NT (NT: 85 

± 20 CPE/μL vs. HT: 34 ± 23 CPE/μL; p = 0,01 vs. normóxia; p = 0,03 vs. HT; Fig. 

16A). Ademais, a razão entre MVE apoptóticas e CPE foi maior no grupo HT quando 

comparada ao grupo NT (NT: 0,18 ± 0,15 vs. HT: 0,78 ± 0,18; p = 0,01; Fig. 16B) 

durante a condição de hipóxia. 

 

 

Figura 16. Concentração de CPE (em sangue total) (A) e razão MVE apoptóticas e CPE (B) no grupo NT 
e no grupo HT durante as condições de normóxia e hipóxia (10% O2).  
CPE, células progenitoras endoteliais; MVE, microvesículas endoteliais; NT, grupo normotenso (n=12); 
HT, grupo com hipertensão arterial sistêmica (n=9). Dados apresentados como média ± desvio padrão. 
(*) p < 0,05 vs. normóxia; (†) p < 0,05 vs. NT. 
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Concentração de nitrito plasmático 

A concentração de nitrito não foi diferente entre os grupos na condição de 

normóxia (NT: 0,33 ± 0,02 µM vs. HT: 0,30 ± 0,02 µM p = 0,44). Por outro lado, durante 

a condição de hipóxia foi observado um aumento de nitrito apenas no grupo NT (NT: 

0,39 ± 0,02 µM vs. HT: 0,31 ± 0,03 µM; p = 0,01 vs. normóxia; p = 0,04 vs. HT; Fig. 17). 

 

Figura 17. Concentração plasmática de nitrito no grupo NT e no grupo HT durante as condições de 
normóxia e hipóxia (10% O2). 
NT, grupo normotenso (n=12); HT, grupo com hipertensão arterial sistêmica (n=9). Dados apresentados 
como média ± desvio padrão. (*) p < 0,05 vs. normóxia. 
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Concentração de fatores angiogênicos 

Em condição de normóxia, o grupo HT apresentou menores níveis de VEGF 

comparado ao grupo NT (HT: 13 ± 6 pg/mL vs. NT: 49 ± 7 pg/mL; p = 0,02; Fig 18A). 

Durante a condição de hipóxia, a concentração de VEGF aumentou no grupo NT (NT: 

79 ± 13 pg/mL vs. HT: 20 ± 13 pg/mL; p = 0,02 vs. normóxia; p = 0.0005 vs. HT; Fig. 

18A). Além disso, uma correlação positiva foi observada entre os níveis de VEGF e 

CPE apenas no grupo NT (r = 0,72; p = 0,04, resultado não apresentado graficamente). 

Em contraste, não foi observada diferença na concentração de SDF-1 na condição de 

normóxia (NT: 2368 ± 137 pg/mL vs. HT: 2378 ± 129 pg/mL; p = 0,95) e na condição de 

hipóxia (NT: 2425 pg/mL ± 160 vs. HT: 2461 ± 151 pg/mL; p = 0,86) entre os grupos 

(Fig. 18B). 

 

Figura 18. Concentração plasmática de VEGF (A) e SDF-1 (B) no grupo NT e no grupo HT durante as 
condições de normóxia e hipóxia (10% O2).  
VEGF, fator de crescimento vascular endotelial; SDF-1, fator derivado de células estromais-1; NT, grupo 
normotenso (n=12); HT, grupo com hipertensão arterial sistêmica (n=9). Dados apresentados como 
média ± desvio padrão. (*) p < 0,05 vs. normóxia; (†) p < 0,05 vs. NT. 
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6. CAPÍTULO III 

 

6.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

Cultura de células 

Células endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs, ThermoFisher, US) 

foram cultivadas em meio de crescimento endotelial tipo 2 (EGM-2), suplementado com 

2% de soro fetal bovino, hidrocortisona, ácido ascórbico, 100 g/mL de penicilina e 100 

U/mL de estreptomicina, heparina e fatores de crescimento (hFGF-B, hEGF, VEGF, 

R3-IGF-1) (Lonza, CH). Os experimentos e a manutenção das células foram realizados 

em frascos de cultura de 75 cm2 (Falcon, US) e armazenados em estufa a 37°C 

contendo 5% de CO2. O meio de cultura foi substituído em intervalos padrão de 24 h 

após a cultura inicial e, então, a cada dois dias a partir das 24 h. As células foram 

mantidas através de repique semanais utilizando solução de tripsina 0,02% (Sigma-

Aldrich) e transferidas para novos frascos de cultura. 

 

Obtenção e quantificação de microvesículas 

Entre a terceira e a sexta passagem, as HUVECs (1,5 x 106 células) foram 

tratadas com meio de cultura na ausência (condição controle) e na presença de um 

bloqueador específico para eNOS (L-NAME, 300 µM) e incubadas por 24 h. Após esse 

período de incubação, o sobrenadante de cada condição (controle e L-NAME, vide 

acima - cultura de células) contendo as MVE foi centrifugado a 20.500 xg durante 45 

minutos a 4°C. Após a centrifugação, o sobrenadante foi retirado e o precipitado obtido 

foi ressuspendido em 1 mL de meio de cultura, aliquotado em microtubos devidamente 

identificados e armazenado em -80°C para posterior análise da concentração de MVE.  

Para quantificação das MVE, um volume de 100 μL de meio contendo MVE foi 

incubado com 10 μL de CD 144-PE (BD Biosciences; Cat#555661, US) por 20 minutos 

a temperatura ambiente no escuro. Após o período de incubação, a amostra foi fixada 

com paraformaldeído (ChemCruz Biochemicals, Santa Cruz, CA) e diluída com 500 μL 

de PBS. Todas as amostras foram analisadas no citometro de fluxo BD FACS Aria I 

(BD Biosciences, US). A determinação do tamanho dos eventos foi estabelecido 
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usando microesferas de látex de 0,16 a 1,1 μm (Biocytex, FR). Dessa forma, apenas 

eventos superiores a 0,16 μm e inferiores a 1,1 μm foram analisados como sendo 

microvesículas. Os tubos TrucountBeads (BD Biosciences, USA) foram utilizados para 

a contagem da concentração de MVE por μL de meio de cultura, através da fórmula: 

[(número de eventos da região contendo MVE / número absoluto de beads TruCount)  

(número total de beads por teste / volume total de amostra)].  

 

Ensaios de interação MVE - HUVECs  

Entre a terceira e a sexta passagem, células confluentes nos frascos de cultura 

(vide acima - cultura de células) foram tripsinizadas e cultivadas em placas de cultura 

de 6 poços (1 x 106 células) por 24 h. Após esse período, as células foram incubadas 

em meio de cultura na presença de microvesículas derivadas da condição controle 

(CTL MVE) e condição L-NAME (L-NAME MVE) por 24 h. A concentração de MVE 

utilizada para tratar as HUVECs foi igual entre as duas condições (2 × 106 MVE/mL). 

Após o tempo de tratamento, o sobrenadante foi retirado e armazenado em -80°C para 

posterior dosagem da concentração de IL-6. Em seguida, as células foram 

tripsinizadas, processadas e armazenadas para análises de expressão gênica e 

proteica via RT-qPCR em tempo real (BioRad CFX96, US) e eletroforese capilar 

automatizada  - Wes (ProteinSimple, US), respectivamente (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Protocolo experimental – Projeto bloqueio da eNOS. 
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Expressão de microRNA. A extração do RNA das HUVECs tratadas com MVE foi 

realizada utilizando o kit de isolamento mirVana miRNA isolation (Ambion Inc., US) e a 

concentração de RNA foi determinada usando NanoDrop® (NanoDrop Lite 

ThermoFisher, US). Para a síntese de cDNA, 250 ng de RNA total foi transcrito 

utilizando o kit miScript II Reverse Transcription (Qiagen, German). Para a detecção de 

miRs específicos (miR-126, miR-146a e RNU6B) (189), a PCR em tempo real foi 

realizada por miScript SYBR green PCR (Qiagen, Germany), seguindo as 

recomendações do fabricante. As reações de amplificação foram preparadas em 

duplicata e levadas ao termociclador (BioRad CFX96, USA) sob as seguintes 

condições de ciclagem: 95ºC por 10 min, 45 ciclos de 95ºC por 15 s e 60ºC por 1 mim, 

com volume final de 20 μL. A expressão de miRNA foi quantificada pelo método 

comparativo ΔCt e normalizada por um gene de referência (RNU6B). Esses valores 

foram calculados com base na normalização do gene de interesse subtraído do gene 

normalizador. Após a normalização, a quantificação relativa das expressões de cada 

gene foram calculados como 2-ΔΔCt onde 2- (Ct [miR] - Ct [RNU6B]) e expressos em 

unidades arbitrárias (UA). 

 

Expressão proteica. A expressão proteica foi analisada através do sistema Wes 

(ProteinSimple, US) (4). O sistema Wes é uma plataforma automatizada desenvolvida 

para a detecção e caracterização de proteínas por tamanho e imunoensaio. O 

equipamento executa automaticamente todas as etapas do Western Blot, desde a 

aplicação das amostras até a análise dos dados gerando gráficos e imagens, e detecta 

nanogramas de proteínas utilizando apenas 0,3 - 1,2 mg de amostras no volume de 3 a 

5 mL. O sistema tem a capacidade de quantificar proteínas com altíssima 

reprodutibilidade e precisão em curto espaço de tempo (~3 horas).  

Em relação ao protocolo, após o tratamento com as MVE (vide acima - Ensaios 

de interação MVE – HUVECs), as HUVEC (placas de 6 poços) foram lavadas em PBS 

gelado e adicionados 100 μL do tampão de lise RIPA (NP-40 a 1%, desoxicolato de 

sódio a 0,25%, NaCl a 150 mM, EDTA a 1 mM, ortovanadato de sódio a 1 mM, Tris-HCl 

a 50 mM, pH 7,4) contendo coquetel de inibidores de proteinase e fosfatase. As células 
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foram incubadas por 10 min a 4ºC. Logo após, as células foram removidas (com 

espátula) das placas e transferidas para tubos de eppendorf de 1,5 mL, sonicadas 

durante 2 min e incubadas por 15 min no gelo. Em seguida, o lisado celular foi 

centrifugado (13,000 xg) por 10 min a 4ºC e o sobrenadante foi coletado, aliquotado em 

microtubos devidamente identificados e armazenado em -80°C para posterior 

quantificação da concentração de proteínas por método de Bradford (DC Bio-Rad, US) 

e a expressão proteica via sistema Wes (ProteinSimple, US).  

Para a expressão proteica, 2 ng de lisado foi misturado com Master mix (400 

mM DTT e tampão de amostra) na proporção de 1:4. Em seguida, as amostras foram 

homogeneizadas no vórtex e aquecidas a 95ºC por 5 minutos em banho seco. Logo 

após, 5 μL do padrão, 3 μL amostra, 10 μL de tampão diluente, 10 μL de anticorpo 

primário, 10 μL de anticorpo secundário conjugado a peroxidase, 15 μL de substrato 

quimioluminescente (Luminol-S e peróxido) e 500 μL do tampão de lavagem foram 

adicionados aos respectivos poços em uma microplaca específica para o sistema de 

Wes. A placa foi centrifugada 1000 xg por 5 min a temperatura ambiente, e após esse 

período, a placa foi inserida no equipamento (Wes, ProteinSimple, US) para a 

quantificação da concentração das proteínas. Para a detecção das proteínas de 

interesse foram utilizados os seguintes anticorpos primários: óxido nítrico [eNOS (PA1-

037) e fosfo (p)-eNOS (Ser1177) (PA5-35879) diluídos 1:25 e 1:50, respectivamente 

(Thermo Fisher, US)] e inflamação [NFkB p65 (D14E12), fosfo (p) p65-NFκB (Ser536) 

(93H1) diluídos 1:50 e 1:25, respectivamente (Cell Signaling Technologies, US)]. A 

expressão proteica foi calculado como área da proteína de interesse dividido pela 

concentração total de proteína na amostra (Total protein detection, #DM-TP01, 

ProteinSimple, US) e expressos em unidades arbitrárias (UA). 

 

Inflamação. A concentração de IL-6 foi analisado por kit de ELISA específico (Human 

IL-6, R&D Systems, US). Todo o procedimento foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante. Os padrões e as amostras de plasma foram incubados (2 h a 

24ºC) em uma placa de 96 poços pré-revestidos com anticorpo anti-IL-6. Após 

lavagens, o anticorpo de IL-6 conjugado a peroxidase foi adicionado a placa e incubado 

novamente (2 h a 24ºC). Após quatro lavagens, o substrato para peroxidase conjugada 
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(3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina) foi adicionado em cada poço e incubado por 20 min a 

24ºC. A reação peroxidase-substrato foi finalizada com a adição da solução de parada. 

As densidades ópticas dos padrões e das amostras foram medidas usando uma leitora 

de microplaca a 450 nm. A concentração de IL-6 foi determinada por interpolação a 

partir da curva padrão e os níveis plasmáticos foram expressos em termos de pg/mL. 

 

Análise estatística 

Foram realizados quatro experimentos independentes (n=4) entre a terceira e a 

sexta passagem. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão. O teste 

de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados. Para comparação 

das variáveis de interesse entre os grupos foi utilizado o Test-T de Student não 

pareado. A significância estatística foi considerada quando p < 0,05. Todas as análises 

foram realizadas através do programa Statistica (Versão 8.0, US) 
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6.2. RESULTADOS  

Liberação de MVE 

A liberação de MVE pelas HUVECs tratadas com meio de cultura na ausência 

(condição controle) e na presença de um bloqueador específico para eNOS (L-NAME, 

300 µM) são apresentados na Figura 20. O número de MVE liberados pela HUVECs 

tratadas com L-NAME foi maior (~33%, p = 0,02) quando comparada as HUVECs não 

tratadas (L-NAME: 1256 ± 162 MVE/uL vs. controle: 945 ± 116 MVE/uL).  

 

Figura 20. Níveis circulantes de microvesículas endoteliais em HUVECs tratadas com meio de cultura 
(condição controle) e com L-NAME (condição L-NAME, 300 µM).  
HUVECs, células endoteliais de veia umbilical humana; L-NAME, ng-nitro-l-arginine methyl ester. Dados 
apresentados como média ± desvio padrão (n=4). (*) p < 0,05 vs. controle. 
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Expressão da eNOS e mir-126  

Os efeitos das MVE sobre a expressão da eNOS, p-eNOS (Ser1177) e miR-126 

em HUVECs são apresentados na Figura 21. A expressão de eNOS e p-eNOS 

(Ser1177) foram menores (p < 0,05) nas HUVECs tratadas com L-NAME MVE (eNOS: 

97,05 ± 16,39 AU, Fig. 21A; p-eNOS: 4,95 ± 1,20 AU, Fig. 21B) em comparação com 

as HUVECs tratadas com CTL MVE (eNOS: 157,52 ± 31,23 AU; p-eNOS: 9,10 ± 2,65 

AU). Concomitante a atividade da eNOS, a expressão do miR-126 foi menor (p = 0,01) 

em HUVECs tratadas com L-NAME MVE (~65%, 0,36 ± 0,26 AU) quando comparado 

as HUVECs tratadas com CTL MVE (Fig. 21C).  

 

Figura 21. Os efeitos das microvesículas endoteliais sobre a expressão da eNOS (A), p-eNOS (B) e 
miR-126 (C) em HUVECs.  
CTL, controle; eNOS, óxido nítrico sintase endotelial; L-NAME, ng-nitro-l-arginine methyl ester; UA, 
unidade arbitrária; HUVECs, células endoteliais de veia umbilical humana. Dados apresentados como 
média ± desvio padrão (n=4). (*) p < 0,05 vs. CTL MVE. 
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Inflamação  

Os efeitos das MVE na liberação de IL-6 e na expressão de NF-κB p65, p-NF-κB 

p65 (Ser536) e miR-146a em HUVECs são apresentados na Figura 22. As HUVECs 

tratadas com L-NAME MVE apresentaram maiores níveis de IL-6 (~80%, 38,4 ± 8,8 

pg/mL, p = 0,002) em comparação com HUVECs tratadas com CTL MVE (21,1 ± 3,2 

pg/mL, Fig. 22A). A expressão de p-NF-κB p65 foi maior (p < 0,05) nas HUVECs 

tratadas com L-NAME MVE (~60%, 9,74 ± 4,61 AU) quando comparado as HUVECs 

tratadas com CTL MVE (6,10 ± 1,18 AU, Fig. 22C). Além disso, a expressão do miR-

146a foi menor (p = 0.01) em HUVECs tratadas com L-NAME MVE (~70%, 0,29 ± 0,15 

AU) quando comparado com HUVECs tratadas com CTL MVE (Fig. 22D). Em 

contraste, não foi observada diferença na expressão de NF-Κb p65 entre as HUVECs 

tratadas com CTL MVE e L-NAME MVE (48,77 ± 20,02 UA vs. 46,18 ± 10,10 UA) (Fig. 

22B). 

 

Figura 22. Os efeitos das microvesículas endoteliais na liberação de IL-6 (A) expressão da NF-κB p65 
(B), p-NF-κB p65 (C) e miR-146a (D) em HUVECs.  
CTL, controle; NF-kB, fator nuclear Kappa B; L-NAME, ng-nitro-l-arginine methyl ester; UA, unidade 
arbitrária; HUVECs, células endoteliais de veia umbilical humana. Dados apresentados como média ± 
desvio padrão (n=4). (*) p < 0,05 vs. CTL MVE.
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7. DISCUSSÃO GERAL 

O início do doutorado foi caracterizado pela padronização de equipamentos 

capazes de analisar e manipular as variáveis ventilatórias (por exemplo, PetO2), além 

do intenso estudo envolvendo a relação entre as alterações na pressão parcial de 

oxigênio e o sistema cardiovascular, tanto em indivíduos sadios como em pessoas com 

hipertensão arterial sistêmica. O interesse pelo tema em questão surgiu com o objetivo 

de entender as respostas cardiovasculares frente a situações estressoras, como a 

hiperóxia e hipóxia, e seus possíveis mecanismos de ativação endotelial, 

remodelamento e reparo vascular. Diante disso, decidimos investigar se a exposição 

aguda à hiperóxia isocápnica altera as moléculas de adesão celular, microvesículas 

endoteliais, angiogênese e remodelação vascular em homens saudáveis (Capítulo I). A 

hipótese testada no capítulo I foi a de que a exposição à hiperóxia isocápnica (IH) 

provoca um aumento na expressão de CAMs, na concentração de MVE apoptóticas e 

atividade de MMP-9, juntamente com a redução do número de CPE e níveis de TIMP-1 

em homens saudáveis. 

Em contraste com a nossa hipótese, no presente estudo, foi verificado que a 

exposição à IH provoca um aumento na expressão de ICAM-1 sem afetar os níveis de 

VCAM-1 e P-selectina. A atividade da MMP-9 diminui e os níveis de TIMP-1 

aumentaram em resposta à hiperóxia, e esses achados provavelmente contribuíram 

para a redução observada na razão MMP-9/TIMP-1 em homens saudáveis. Não foram 

observadas diferenças na concentração de MVE apoptóticas e no número de CPE 

entre as condições de normóxia e hiperóxia. 

A ativação endotelial desempenha um papel importante no desenvolvimento e 

progressão de diversos eventos fisiopatológicos, estimulados por fatores de 

crescimento, citocinas, lipoproteínas e estresse oxidativo (190). É caracterizada por um 

aumento nas moléculas de adesão nas superfícies endoteliais, como ICAM-1, VCAM-1 

e P-Selectina, e está associada aos estágios iniciais da aterosclerose. No presente 

estudo, a hiperóxia promoveu aumento nos níveis de ICAM-1 sem afetar os níveis de 

VCAM-1 e P-selectina (Capítulo I, Fig. 9). Esse resultado é condizente com dados da 

literatura que demonstraram uma sobrerregulação na expressão de ICAM-1 em 
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resposta à hiperóxia (133, 189). Suzuki Y e colaboradores mostraram que células 

endoteliais da veia umbilical humana cultivada (HUVEC) e células endoteliais da artéria 

pulmonar (HPAEC) expostas à hiperóxia (90% O2 - 5% CO2, 48-72h) aumentaram a 

expressão proteica e gênica de ICAM-1 (135). Este estudo também demonstrou que os 

níveis de E-selectina e P-selectina não se alteraram após a exposição das células 

endoteliais a hiperóxia. Além disso, estudo prévio in vitro mostrou que a hiperóxia 

aumenta a expressão da ICAM-1 nas células endoteliais via ativação do NF-KB (191). 

Portanto, esses achados indicam que a hiperóxia tem o potencial de aumentar os 

níveis de ICAM-1 através da ativação do fator de transcrição NF-Kβ, um importante 

modulador da resposta inflamatória.  

No presente estudo, não foram observadas diferenças na concentração de MVE 

apoptóticas em indivíduos saudáveis submetidos a condição de hiperóxia (Capítulo I, 

Fig. 10), sendo que esse é o primeiro estudo a determinar os efeitos da hiperóxia sobre 

os níveis de MVE frente a condição de hiperóxia. Em relação ao efeito da hiperóxia in 

vitro sobre a circulação de MVE, Moon HG e colaboradores relataram que a hiperóxia 

estimula a liberação de microvesículas em células epiteliais pulmonares, as quais 

ativam respostas inflamatórias mediadas por macrófagos via sinalização de 

proteinoquinases associadas ao citoesqueleto (ROCK) (176). Contudo, novos estudos 

em modelos animais e humanos são necessários afim de entender, de forma mais 

abrangentes, o perfil das microvesículas em condição de hiperóxia. 

No presente estudo, homens saudáveis expostos à hiperóxia apresentaram 

diminuição da atividade de MMP-9 e aumento dos níveis de TIMP-1, o que é 

consistente com a diminuição da razão MMP-9/TIMP-1 (Capítulo I, Fig. 11). No 

entanto, os resultados ainda são conflitantes em relação aos efeitos da hiperóxia sobre 

a concentração plasmática de MMP-9 e TIMP-1. Diversos estudos in vitro e com 

modelos animais demonstraram que a exposição à hiperóxia (50-85% O2) induz 

aumento na MMP-9 (190, 191), já outros estudos observaram que a hiperóxia (> 95% 

O2) provoca a regulação negativa da MMP-9 (192, 193), enquanto aumenta os níveis 

de TIMP-1 (193, 194). Essa inconsistência entre os estudos pode ser atribuída ao 

tempo de exposição à hiperóxia, ou seja, a regulação positiva da MMP está 

particularmente associada a exposição prolongada (> 24h), enquanto a sua regulação 
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negativa parece estar associada a exposição curta (< 12 h). No presente estudo, a 

razão MMP-9/TIMP-1 diminuiu em resposta à hiperóxia (Capítulo I, Fig 11C). Acredita-

se de que os desequilíbrios na razão MMP-9 e TIMP-1 observado em condições de 

doença (132, 195), juntamente com a exposição à hiperóxia poderiam, de forma 

sinérgica, conduzir a um remodelamento vascular exacerbado. Assim, esses resultados 

sugerem que a capacidade de responder adequadamente a níveis elevados de 

oxigênio, como exemplificado pelo equilíbrio MMP-9/TIMP-1 em indivíduos saudáveis, 

pode prevenir os efeitos prejudiciais da hiperóxia observada em pacientes enfermos. 

Como dito anteriormente, as CPE são recrutadas da medula óssea para atuar no 

reparo endotelial, além de atuar paracrinamente secretando fatores e citocinas pró-

angiogênicas que estimulam os processos de neovasculogênese e de angiogênese 

(104). Essas células são atraídas por fatores quimiotáxicos como NO, fatores de 

crescimento e metaloproteinases (198), mecanismos que parecem estar prejudicados 

em presença de risco cardiovascular. No presente estudo, não foram observadas 

diferenças na quantidade de CPE circulantes em indivíduos saudáveis submetidos a 

condição de hiperóxia (Capítulo I, Fig. 12). A diminuição na atividade de MMP-9 

(Capítulo I, Fig. 11A) poderia explicar, parcialmente, a ausência de mobilização de 

CPE em indivíduos saudáveis durante a condição de hiperóxia. A MMP-9 cliva as 

ligações entre as células estromais e as CPE na medula óssea, liberando-as para a 

circulação (118). Assim, a diminuição da atividade da MMP-9 durante a condição de 

hiperóxia, consequentemente, diminui a mobilização de CPE para o sangue periférico. 

Vale salientar também que os indivíduos saudáveis não apresentaram alterações nos 

níveis de MVE apoptóticas quando expostos à condição de hiperóxia (Capítulo I, Fig. 

10). Dessa forma, nossos dados são coerentes entre si, uma vez que não houve 

alteração na liberação de MVE apoptóticas, de forma que não foi necessário o 

recrutamento dos mecanismos de reparo vascular. 

O segundo estudo (Capítulo II) segue a mesma linha de raciocínio, ou seja, 

determina o impacto da hipertensão arterial sistêmica sobre os mecanismos de 

ativação e reparo endoteliais a condição de hipóxia e compará-lo a indivíduos 

normotensos. A hipótese testada no capítulo II foi que a condição de hipóxia seria 

capaz de provocar disfunção endotelial transitória através do aumento de MVE tanto 



 69 

em indivíduos normotensos quanto com HT. Além disso, indivíduos com HT 

apresentariam comprometimento da capacidade de mobilizar CPE em resposta à 

hipóxia, juntamente com redução dos fatores angiogênicos como NO, VEGF e SDF-1.  

Poucos estudos abordaram o papel da hipóxia aguda in vivo nos níveis 

circulantes de MVE, principalmente, em condições de doença. Em nosso estudo, foi 

verificado que a exposição à hipóxia provocou aumento da ativação endotelial de 

maneira semelhante entre os indivíduos saudáveis e os pacientes com HT (Capítulo II, 

Fig. 15A). Além de evidências sobre a ativação endotelial, a quantificação de MVE 

também é capaz de fornecer informações sobre a integridade das células endoteliais, 

no que diz respeito ao processo de apoptose celular. Nos últimos anos, as MVE têm 

sido consideradas uma importante ferramenta no estudo de diversas patologias, 

incluindo na disfunção endotelial, em especial em indivíduos assintomáticos ou em 

pacientes com HAS (199). No presente estudo, foi observado que, em condição de 

normóxia, indivíduos com HT apresentam tendência para maior liberação de MVE 

apoptóticas, enquanto que durante a condição de hipóxia, a concentração de MVE foi 

maior por parte dos indivíduos com HT (Capítulo II, Fig. 15B). Em relação ao efeito da 

hipóxia sobre a circulação de MV, Ayers L e colaboradores relataram que indivíduos 

saudáveis submetidos à hipóxia hipobárica leve (saturação de oxigênio de 91%), com 

duração e altitude moderada (48 horas a 2590 m), apresentaram diminuição de 

microvesículas derivadas de plaquetas e as derivadas de glóbulos vermelhos, 

enquanto que microvesículas de origem endotelial não alteraram significativamente 

(200). Além disso, Heft JP e colaboradores relataram que indivíduos saudáveis 

submetidos à hipóxia hipobárica apresentaram um aumento nos níveis de 

microvesículas CD62+ (relacionado a ativação endotelial), enquanto que os níveis de 

microvesículas CD31+/AnexinaV+ (relacionado a dano endotelial e processo 

apoptóticos) permaneceram inalterados (201). Esse achado pode explicar, pelo menos 

em parte, porque a hipóxia não teve efeito relevante sobre os níveis de MVE 

apoptóticas em homens HT sem distúrbios vasculares. Cabe destacar que a hipóxia 

aumentou os MVE CD62E+/CD144+, mas não os MVE AnnexinV+/CD31+, indicando 

que a ativação endotelial, em vez da apoptose, é o fator primário da disfunção 

endotelial induzida por hipóxia. Considerando-se o fato de que a ativação endotelial e o 
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estímulo apoptóticos são importantes passos para o desenvolvimento e progressão de 

diversas doenças cardiovasculares (202), novos estudos são necessários para fornecer 

informações sobre o perfil das microvesículas em condição de hipóxia. 

Nossos achados mostraram que a hipóxia promoveu mobilização da CPE 

apenas em indivíduos normotensos (Capítulo II, Fig. 16A). Resumidamente, os fatores 

angiogênicos liberados sob condição de hipóxia promovem a mobilização das CPE na 

medula óssea, a fim de produzir a neovasculogênese através de três possíveis 

mecanismos: a) angiogênese (formação de novos capilares a partir de brotos de 

capilares já existentes) (203), b) arteriogênese (relacionada a circulação colateral) 

(204) e c) vasculogênese (formação de novos vasos ou remodelação dos vasos já 

existentes) (205). Estudos anteriores in vitro demonstraram que a hipóxia local foi 

capaz de estimular a diferenciação de CPE de indivíduos saudáveis, aumentando a 

eficácia de angiogênese e a liberação de fatores de crescimento, como o VEGF (204, 

205). Além disso, em modelos animais, as CPE estimuladas por hipóxia in vitro e 

transplantadas no membro posterior isquêmico de ratos apresentaram maiores 

propriedades angiogênicas quando comparadas as CPE transplantadas não hipóxicas 

(206). Em contrapartida, o nosso estudo foi o primeiro a observar um prejuízo nos 

mecanismos de angiogênese em indivíduos com HT frente a condição de hipóxia 

(Capítulo II, Fig. 16A). Esse fato pode ser parcialmente explicado por um estado pro-

inflamatório elevado (208) e/ou por um aumento das espécies reativas de oxigênio 

presente nesses pacientes (106), o que contribui para a apoptose ou perda de 

funcionalidade CPE bem como para uma desestabilização e degradação do HIF-1, 

reduzindo assim a concentração de fatores de crescimento responsáveis pela 

mobilização das CPE (209). Considerando-se também o fato de que elevados níveis de 

MVE CD42b-/CD31+/AnexinaV+ estarem relacionados ao dano endotelial e processo 

apoptóticos (41), e que baixas concentrações de CPE parecem estar associados a 

deficiência na capacidade de reparo vascular e angiogênese (210), a razão MVE/CPE 

parece nos fornecer uma visão do balanço entre dano endotelial e mecanismo de 

reparo. No presente estudo, observamos maior razão MVE apoptóticas/CPE em 

indivíduos com HT (Capítulo II, Fig. 16B), sugerindo aumento dos processos 
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associados ao dano endotelial e depleção da capacidade de reparo da CPE, o que 

contribui para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose (52).  

No presente estudo, durante a condição de hipóxia foi observado um aumento 

de nitrito apenas em indivíduos normotensos (Capítulo II, Fig. 17). Diversos estudos 

mostraram que a vasodilatação decorrente de manobras simpatoexcitatórias, como a 

hipóxia, são dependentes de uma interação entre o aumento da produção de NO e a 

vasodilatação mediada pelo receptor β-adrenérgico (2, 209). De fato, em indivíduos 

saudáveis, a vasodilatação de membros inferiores em resposta à hipóxia pode ser 

reduzida pelo bloqueio β-adrenérgico (210, 211) e por inibidores da eNOS (214). 

Contudo, o comprometimento da biodisponibilidade de nitrito, tanto por aumento da 

inativação de NO (aumento do estresse oxidativo), quanto pela redução da sua 

produção, parecem participar da fisiopatologia da HAS (31, 213). É sugerido ainda que 

pacientes com HAS essencial (216) e hipertensão renovascular apresentem diminuição 

na biodisponibilidade de vasodilatadores, como o NO (217). 

A produção endógena de VEGF, por exemplo, influencia a homeostase vascular 

via permeabilidade, migração, proliferação e sobrevivência das células endoteliais 

(218). No presente, os indivíduos com HT exibiram menor concentração de VEGF 

durante a condição de normóxia quando comparado a indivíduos normotensos 

(Capítulo II, Fig. 18A). Níveis reduzidos de VEGF podem diminuir a produção de NO e 

prostaciclina, aumentando a resistência vascular periféria e a pressão arterial em 

pacientes com hipertensão (217, 218). Por outro lado, no presente estudo, a exposição 

à hipóxia promoveu um aumento nos níveis de nitrito e VEGF apenas em indivíduos 

normotensos (Capítulo II, Fig. 17 e 18A). O mecanismo subjacente a angiogênese 

durante a hipóxia ainda precisa ser esclarecido, mas interações entre o VEGF e o NO 

parecem estar envolvidas na mobilização de CPE em resposta à hipóxia. O VEGF é 

regulado pelo HIF-1α, principal fator de transcrição liberado em resposta adaptativa a 

hipóxia. A ativação do HIF-1 levará ao aumento da produção de NO a partir de células 

endoteliais via fosforilação da eNOS (221). Além disso, espécies reativas de oxigênio, 

abundantes em pacientes hipertensos (222), podem interferir na via de sinalização HIF-

1α/VEGF durante a hipóxia, levando a redução da biodisponibilidade do VEGF, 

mobilização da CPE e comprometimento da angiogênese (223).  
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O SDF-1 e seu receptor de quimiocina tipo 4 (CXCR4) têm papéis importantes 

na regulação de CPE, incluindo migração, proliferação, angiogênese e sobrevivência 

(222, 223). Embora no presente estudo a hipóxia não alterou a concentração de SDF-1 

em ambos os grupos (Capítulo II, Fig 18B), estudos in vitro demonstraram que a 

hipóxia tem o potencial de aumentar a mobilização das CPE via SDF-1 através da 

regulação positiva da expressão do CXCR4 (224, 225). Além disso, o VEGF e o SDF-1 

atuam, de forma sinérgica, na angiogênese. O aumento do VEGF pode induzir a 

expressão do CXCR4 nas células endoteliais, elevando a capacidade de resposta ao 

SDF-1, enquanto que, o SDF-1 atua como um fator amplificador, aumentando a 

liberação de VEGF nas células endoteliais (228). Portanto, especulamos que o VEGF 

liberado em condição de hipóxia estimula a expressão de CXCR4 nas membranas da 

CPE, o que as torna mais responsivas ao SDF-1. No entanto, permanece 

desconhecido como a hipertensão pode afetar o eixo SDF-1/CXCR4 em resposta à 

hipóxia. 

Considerando que os mecanismos por trás do desenvolvimento da disfunção 

endotelial estão relacionados a desequilíbrios na homeostase endotelial, como a 

diminuição na biodisponibilidade de NO, estudos favorecem a hipótese de que a MVE 

podem alterar a atividade da eNOS e induzir disfunção endotelial. Dessa forma, o 

terceiro estudo (Capítulo III) propôs verificar in vitro os efeitos do bloqueio da eNOS 

sobre o número e fenótipo das MVE e os possíveis efeitos deletérios na função das 

células endoteliais da veia do cordão umbilical humano (HUVEC). A nossa hipótese era 

de que o bloqueio da eNOS in vitro provoque a liberação de microvesículas em células 

endoteliais, e que as MVE provenientes dessas células sejam capazes de promover 

inflamação e diminuição da ativação da eNOS em células endoteliais vizinhas.  

Em condições normais de saúde plena, as MVE são liberados constantemente 

pelas células endoteliais em concentrações baixas, afim de manter a homeostase 

celular, comunicação intercelular, ativar mecanismos de reparo ou defesa (229). No 

entanto, sob condições patológicas, as MVE são liberados em maior número e seu 

fenótipo funcional é alterado, sendo capaz de evocar respostas celulares patológicas 

(162, 187). No presente estudo, foi demonstrado pela primeira vez que L-NAME 
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estimula a liberação de microvesículas em células endoteliais (Capítulo III, Fig 20). 

Além disso, as MVE liberadas a partir das células endoteliais com atividade da eNOS 

suprimida são capazes de causar efeitos aterogênicos deletérios na função das células 

endoteliais e contribuem mecanicamente para o aumento do risco e da incidência de 

doença vascular aterosclerótica associada a disfunção da eNOS (53, 58). 

A eNOS desempenha um papel fundamental na regulação e na função do 

endotélio, enquanto que um comprometimento da ativação da eNOS é, sem dúvida, um 

dos fatores mais proeminentes na disfunção endotelial (230). As MVE são capazes de 

interagir com o endotélio vascular e promover disfunção celular (Figura 23) (10). No 

presente estudo, as MVE isoladas de células com a atividade da eNOS suprimida 

diminuíram a expressão e ativação da eNOS em células endoteliais vizinhas (Capítulo 

III, Fig. 21). Esses achados estão de acordo com estudos prévios ex vivo que mostram 

que a MV suprime a produção de NO e a capacidade vasodilatadora de artérias de 

condutância isoladas (9, 229). Além disso, as MVE parecem contribuir para o 

comprometimento da vasodilatação mediada pelo endotélio através da disrupção da 

atividade da eNOS (10, 230). Esses achados foram obtidos a partir de estudos ex vivo 

(231, 232) e de MVs derivadas de pacientes com infarto do miocárdio e síndrome 

metabólica (9,51). Cabe destacar que Horn e colaboradores relataram que as 

microvesículas circulantes transportam uma eNOS funcional, capaz de produzir NO 

(235). Em contraste, microvesículas isoladas de pacientes com doenças 

cardiovasculares e disfunção endotelial apresentaram menor expressão e atividade da 

eNOS quando comparado com as microvesículas isoladas de indivíduos saudáveis 

(235). Dessa forma, estes resultados indicam que as microvesículas preservam a 

funcionalidade das enzimas provenientes das células de origem, como a eNOS, sendo 

capazes de influenciar e alterar as funções celulares e moleculares das células 

vizinhas. 
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Figura 23. Possível mecanismo envolvido nos efeitos pró-aterogênicos das MVE. 

 

Estudos prévios demonstraram que a diminuição da atividade da eNOS nas 

células endoteliais pode ser regulada por alterações na expressão do miRs (236). De 

fato, no presente estudo, a expressão de miR-126 foi menor nas células tratadas com 

L-NAME MVE em comparação com as células tratadas com CTL MVE (Capítulo III, 

Fig. 21C). A expressão e ativação da eNOS é diretamente regulada pela expressão 

celular do miR-126, através da cascata de sinalização eNOS/Akt/PI3K (237). Em 

contraste, a regulação negativa da expressão do miR-126 prejudica as vias regulatórias 

envolvidas na ativação da eNOS, diminuindo a ativação da enzima e, 

consequentemente, reduz a produção de NO (238). Diante disso, nossos resultados 

abrem portas para futuras investigações sobre o papel do miR transportado e 

transferido pela MVE na fisiopatologia da disfunção endotelial. 

No presente estudo, as células tratadas com L-NAME MVE induziram maior 

liberação de IL-6 em comparação com células tratadas com CTL MVE (Capítulo III, Fig 
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22A). O NF-kB é o principal fator de transcrição na produção e liberação de IL-6 (239). 

A ativação de NF-κB celular foi maior nas células tratadas com L-NAME MVE (Capítulo 

III, Fig 22C). Assim, o aumento da ativação do NF-κB nas células endoteliais em 

resposta a L-NAME MVE é consistente e provavelmente subjacente a liberação 

aumentada de IL-6. Como modulador inflamatório, o miR-146a atua e suprime a 

ativação do NF-kB. A expressão reduzida do miR-146a está diretamente relacionada 

ao aumento da inflamação endotelial mediada por NF-κB (240). No presente estudo, a 

expressão de miR-146a foi menor em células tratadas com L-NAME MVE (Capítulo III, 

Fig 22D). Interessantemente, em modelo animal, o aumento na circulação de miR-146a 

exogenamente através do empacotamento do miR-146a sintético em microvesículas 

mostrou reduzir o desenvolvimento e a progressão de lesões ateroscleróticas, 

indicando que elevados níveis circulantes de miR-146a são cardioprotetores (241). 

Dessa forma, esses achados demonstram que MVE isoladas de células com a 

atividade da eNOS suprimida provocam um efeito inflamatório nas células endoteliais 

vizinhas, sugerindo novos mecanismos para o aumento da inflamação vascular 

associada a ruptura da eNOS. 

Em resumo, o presente trabalho reuniu informações que permitem traçar um 

panorama sob a relação entre as respostas cardiovasculares em indivíduos saudáveis 

e com hipertensão arterial sistêmica frente a situações estressoras, como hiperóxia e 

hipóxica, bem como in vitro os mecanismos subjacentes associados a função alterada 

da óxido nítrico sintase endotelial. Uma vez que a saúde cardiovascular está 

diretamente ligada à integridade do endotélio vascular, é importante que mecanismos 

celulares, como ativação endotelial e angiogênese, estejam funcionais a fim de garantir 

a manutenção, renovação e reparo endotelial. Diante disso, a determinação de 

biomarcadores endoteliais, como por exemplo as MVE e CPE, bem como avaliar seu 

comportamento durante condições como hiperóxia e hipóxia podem auxiliar no 

diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e no desenvolvimento de métodos 

de prevenção, além de atuar como alvos terapêuticos no tratamento farmacológico. 

Algumas considerações devem ser feitas em relação as limitações de nossos 

estudos. Primeiro (Capitulo I), uma única sessão de hiperóxia não é representativo da 

inalação de misturas gasosas ricas em oxigénio utilizadas como terapia padrão em 



 76 

circunstâncias clínicas. A hiperóxia como terapia induz a hiperventilação acompanhada 

por alterações no conteúdo arterial de CO2 (242). Assim, as alterações evocadas pelo 

CO2 seriam caracterizadas como um fator confundidor na interpretação dos nossos 

resultados. Segundo (Capítulo I), a atividade de MMP-2 e TIMP-2 não foram medidos. 

No entanto, foi relatado que a relação MMP-9 e TIMP-1 está mais associada ao 

remodelamento cardiovascular do que a razão MMP-2 e TIMP-2 (243). Terceiro 

(Capítulo II), a hipóxia isocápnica foi escolhida para verificar os efeitos da baixa 

concentração de oxigênio nas respostas endoteliais e na capacidade angiogênica em 

indivíduos com HT. Da mesma maneira que a hiperóxia isocápnica, várias razões nos 

levaram a isolar as alterações provocadas pelo CO2. Em modelos experimentais de 

hipóxia sem o controle do CO2 (242, 243), a hipercapnia evoca, por exemplo, um 

aumento na PAM (245) e o recrutamento de CPE (246), enquanto a hipocapnia 

mediada por hiperventilação pode induzir um aumento na apoptose da CPE (22). 

Assim, as alterações evocadas pelo CO2 seriam caracterizadas como um fator 

confundidor na interpretação dos nossos resultados. Quarta limitação (Capítulo II) 

seria o pequeno tamanho da amostra. No entanto, foi realizado o cálculo do tamanho 

amostral utilizando o número de CPE como desfecho principal (oito indivíduos por 

grupo), o poder do teste estatístico de 0,8 e o erro alfa de 0,05. Além disso, nosso 

estudo é o primeiro a mostrar in vivo o impacto da hipertensão arterial sobre os 

mecanismos de ativação endotelial e angiogêneses frente a condição de hipóxia. 

Quinta limitação (Capítulo III), a natureza do microRNA sugere que cada miR pode ter 

múltiplos alvos, e múltiplos alvos podem ser manipulados por múltiplos miR. Por 

exemplo, o miR-146a é um importante regulador do NF-kB, e sua expressão reflete 

adequadamente a condição inflamatória geral das células endoteliais (240). No entanto, 

existem outros miRs associados a inflamação celular (miR-126 e miR-181b) (4). 

Portanto, somos incapazes de discernir com precisão a contribuição exata de cada miR 

em seu alvo celular específico ou resultado funcional. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAL 

 Os resultados do capítulo I nos permitem concluir que a hiperóxia isocápnica 

afeta o endotélio de homens saudáveis, levando a ativação endotelial através da 

expressão de ICAM-1 e a regulação da matriz extracelular via diminuição da atividade 

da MMP-9 e aumento na concentração de TIMP-1. Além disso, os achados no capítulo 

II demonstraram que indivíduos com hipertensão arterial sistêmica apresentam 

comprometimento da capacidade de mobilizar CPE em resposta à hipóxia, juntamente 

com reduzida concentração dos fatores angiogênicos como NO e VEGF. A 

incapacidade de responder apropriadamente a privação de oxigênio, como 

exemplificado pela hipóxia isocápnica, pode contribuir para os mecanismos subjacente 

ao aumento na morbidade e mortalidade observado em homens com hipertensão. Por 

fim, os dados apresentados no capítulo III sugerem que o bloqueio da eNOS induz 

liberação de MVE, as quais promovem um fenótipo pró-inflamatório e diminuição da 

ativação da eNOS em células endoteliais. 
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10.1. Capítulo I 
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RESPOSTAS CEREBROVASCULARES LOCAIS E CONTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES 
REATIVAS DE OXIGÊNIO” 

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Igor Alexandre Fernandes e Prof. Dr. Antonio 
Claudio Lucas da Nóbrega 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 979799700 / (21) 2629-2403 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____ 

Endereço:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________                    

RG: ____________________ Telefone: ________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _____________________________________ 

RG do responsável legal: ____________________ 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 
“HIPOPERFUSÃO CEREBRAL INDUZIDA POR HIPERÓXIA: RESPOSTAS 
CEREBROVASCULARES LOCAIS E CONTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES REATIVAS 
DE OXIGÊNIO”, de responsabilidade dos pesquisadores Prof. Dr. Igor Alexandre 
Fernandes e Prof. Dr. Antonio Claudio da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os 
padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP-Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

Quando pessoas respiram um gás com uma grande concentração de oxigênio, a 
quantidade de sangue que vai para cérebro diminui. Para entender qual mecanismo 
que explica esse comportamento e para saber se a quantidade de sangue que vai para 
parte da frente do cérebro é diferente da quantidade de sangue que vai para parte de 
trás quando se respira uma concentração grande de oxigênio, você será convidado a 
realizar quatro visitas no Laboratório de Ciências do Exercício (LACE). Em cada uma 
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dessas visitas, você fará um exame com três equipamentos de ultrassom (aquele 
mesmo que mulheres grávidas fazem durante a gestação), que serão posicionados nos 
dois lados do seu pescoço e na sua cabeça (em cima da pele). Neste exame, você 
poderá sentir um pequeno desconforto por ficar deitado em uma maca sem se mexer e 
por respirar com uma máscara posicionada sobre o seu rosto durante todo o exame. 
Durante cada exame, você vai respirar por dez minutos ar ambiente e por mais dez 
minutos um gás com uma grande concentração de oxigênio. Entretanto, você não 
sentirá dor ou qualquer desconforto intenso durante ou após o procedimento. Antes 
disso, assim que você chegar no LACE, vamos usar equipamentos para saber seu 
número de batimentos cardíacos em um minuto, vamos medir sua pressão arterial, seu 
peso e sua altura. Além disso, o médico da equipe fará dois acessos venosos, um em 
cada antebraço (semelhantes ao que são feitos em laboratórios). Um acesso vai servir 
para coletarmos amostras de sangue que serão posteriormente analisadas e no acesso 
do outro antebraço, servirá para aplicação de uma medicação (durante vinte minutos 
da visita). Essa medicação tem grande propriedade antioxidante e dentro do corpo tem 
como objetivo combater radicais livres. Você não precisa se preocupar pois este tipo de 
exame é realizado em diversos locais do mundo, não causa desconfortos graves e 
sempre será feito por médicos altamente treinados e preparados para lidar com 
qualquer alteração além do esperado. Além disso, durante todo exame você estará 
monitorizado e assistido por médicos com conhecimento de todo o protocolo da 
pesquisa, de suas possíveis complicações e como tratá-las. Pode acontecer de ficar 
uma mancha roxa no local da inserção das agulhas na veia, mas esta não é 
permanente e geralmente dura menos de 2 semanas.  

Ao participar do estudo, os seus dados pessoais e as informações sobre 
tratamentos e doenças anteriores e atuais serão mantidas em sigilo e utilizadas apenas 
pela equipe de pesquisa sem que seu nome seja revelado. Caso queira participar do 
estudo, no dia de sua inclusão serão agendadas as visitas necessárias. Você não terá 
que pagar para participar da pesquisa, bem como não receberá compensação 
financeira por participar dela. Você poderá interromper sua participação neste estudo a 
qualquer momento, sem necessidade de justificativa, e esta decisão não trará qualquer 
prejuízo para o seu tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os 
participantes. 

O benefício esperado com este trabalho será entender o mecanismo pelo qual o 
fluxo de sangue para o cérebro diminui quando se respira grande quantidade de 
oxigênio assim como de entender o comportamento da redução de sangue para as 
diferentes áreas do cérebro. Estes resultados serão inovadores e originais, 
preenchendo uma lacuna do conhecimento sobre o controle neural da circulação em 
seres humanos. Também são relevantes no sentido da aplicação, em longo prazo, de 
novas medidas terapêuticas para melhorar o controle cerebrovascular e estender esses 
achados a indivíduos portadores de doenças submetidos a essas condições. 
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Eu (paciente ou seu responsável legal), _________________________________, 

RG nº________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

   

   

Paciente ou responsável legal  Pesquisador responsável por obter o 
consentimento 

   

   

   

Testemunha  Testemunha 
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10.2. Capítulo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “Impacto da Hipertensão Arterial Sistêmica Sobre a Reatividade 

Vascular e a Liberação de Biomarcadores Endoteliais Induzidos Por Hipóxia”  

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Igor Alexandre Fernandes e Profa. Dra. 

Natalia Galito Rocha Ayres. 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 979799700 / (21) 2629-2403 

Nome do voluntário:____________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____ 

Endereço:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RG: ____________________ Telefone: ________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): _________________________________ 

RG do responsável legal: __________________ 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Impacto da 

hipertensão arterial sistêmica sobre a reatividade vascular e sobre 

biomarcadores endoteliais induzidos por hipóxia”, de responsabilidade dos 

pesquisadores Prof. Dr. Igor Alexandre Fernandes e Prof. Dra. Natália Galito Rocha 

Ayres. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e 

pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP-Brasília) do Conselho Nacional 

de Saúde (Ministério da Saúde). Durante esse projeto, você será convidado a 

comparecer ao Laboratório de Ciências do Exercício em três dias diferentes. Abaixo, 

seguem informações dos procedimentos que você será submetido se aceitar o convite 

e participar do projeto. 
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Quando somos expostos a baixas concentrações de oxigênio, como acontece nas 

montanhas (lugares de altitude elevada), ocorre o aumento do fluxo de sangue para o 

cérebro, para que o seu funcionamento normal não seja prejudicado. Da mesma 

maneira, seu corpo reage liberando uma série de substancias que estimulam o 

crescimento de novos vasos sanguíneos para garantir que seus órgãos sejam 

oxigenados. Para saber como a quantidade de sangue disponível para o cérebro 

aumenta durante essas situações, você fará um exame com dois equipamentos de 

ultrassom (aquele mesmo que mulheres grávidas fazem durante a gestação), que 

serão posicionados nos dois lados do seu pescoço e outro na coxa (em cima da pele) e 

você respirará, através de uma máscara conectada a um sistema que regula gases 

respirados, uma quantidade menor de oxigénio durante apenas cinco minutos.  

Ao longo desses procedimentos, em dois momentos diferentes, através de um 

acesso venoso no seu braço, vamos coletar amostras [40 mL em cada momento (total 

de 80 mL)] do seu sangue para medirmos substâncias e células que estimulam o 

crescimento de novos vasos sanguíneos, além de analisar variáveis bioquímicas, 

celulares e moleculares, a fim de melhor compreender alguns mecanismos envolvidos 

no aumento de fluxo sanguíneo em condições de hipóxia. Vale lembrar que o sangue 

será coletado em quantidades suficientes para a realização do presente projeto, sendo 

armazenado exclusivamente para análises referentes ao mesmo estudo.  O 

armazenamento ocorrerá em freezer -80ºC, enquanto durar a pesquisa, de acordo com 

a Resolução CNS N° 441 de 2012, item 10, “O sujeito da pesquisa, ou seu 

representante legal, a qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou  prejuízos, pode retirar 

o consentimento de guarda e utilização do material biológico armazenado em 

Biorrepositório, valendo a desistência a partir da data de formalização desta. I - A 

retirada do consentimento será formalizada por manifestação, por escrito e assinada, 

pelo sujeito da pesquisa ou seu representante legal, cabendo-lhe a devolução das 

amostras existentes”. 

Durante esse processo você não sentirá dor ou qualquer desconforto intenso 

durante ou após os procedimentos exceto pela sensação de “picada de formiga” 

associada ao acesso venoso. Pode acontecer de ficar uma mancha roxa no local da 

inserção da agulha na veia, mas esta não é permanente e geralmente dura menos de 
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duas semanas. Em casos muito raros, quando você respirar o ar de montanha, pode 

ser que você sinta tonturas ou desmaie. No entanto, em casos de intercorrência, o 

Laboratório de Ciências do Exercício conta com um sistema que fará com que você 

respire um gás com muito oxigênio e eliminará em instantes qualquer um dos sintomas 

que foram descritos. Qualquer outro problema que possa colocar em risco a sua saúde 

minimizado ou combatido por um médico (que acompanhará todo o procedimento), 

pessoal treinado em primeiros socorros e pela utilização de equipamentos ou remédios 

apropriados a condição apresentada. Além disso, você também fará um exame onde 

será posicionado um eletrodo em forma de agulha na pele na região lateral da sua 

perna. Durante este procedimento, o desconforto é mínimo e só será sentido no 

momento de inserção do eletrodo em formato agulha. Esse desconforto é muito 

semelhante a sensação que as pessoas têm durante o exame de sangue. Uma vez que 

o eletrodo toca o nervo e o sinal é obtido, você não sentira mais nenhum desconforto 

associado ao procedimento durante e depois do estudo. Antes disso, assim que você 

chegar ao Laboratório de Ciências do Exercício (LACE), além dos aparelhos já 

mencionados, nós vamos usar equipamentos para saber seu número de batimentos 

cardíacos em um minuto e sua pressão arterial. Vale lembrar que durante todos os 

procedimentos, você estará monitorizado e assistido por médicos com conhecimento 

de todo o protocolo da pesquisa.  

Nas outras visitas, você será submetido aos mesmos procedimentos descritos 

acima com exceção do exame com o eletrodo em forma de agulha. Antes desses 

procedimentos, nós vamos aplicar medicações (três vezes ao longo do estudo em cada 

uma das visitas) através do acesso venoso do seu braço. Essas medicações têm como 

objetivo causar variações na sua pressão arterial. Embora exista um pequeno risco de 

complicações a sua vida na administração dessas medicações, você não precisa se 

preocupar, pois este tipo de exame é realizado em diversos locais do mundo, não 

causa desconfortos graves e sempre será feito por médicos altamente treinados e 

preparados para lidar com qualquer alteração além do esperado. Algumas sensações 

desagradáveis podem surgir neste procedimento, como ondas de calor, desconforto no 

peito, leve dor de cabeça, tonteira e enjôo. Durante todos os procedimentos que 

utilizarem medicações para causar as variações na pressão arterial você estará 
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monitorizado e assistido por médicos com conhecimento de todo o protocolo da 

pesquisa, de suas possíveis complicações e como tratá-las. Logo depois da primeira 

medicação mencionada acima, você também vai ingerir outras diferentes medicações 

em cada uma das visitas. Uma delas também tem como objetivo diminuir a sua pressão 

arterial durante o tempo em que você estiver deitado descansando e respirando o ar de 

montanha. A outra tem como efeito a diminuição dos níveis de açúcar (glicose) no 

sangue. Para evitar que você fique fraco, assim como acontece no hospital, serão 

feitas medidas do açúcar no seu sangue a cada 15 min. Para essa medida, 1mL de 

sangue serão retirados através do acesso venosos do seu braço e um medidor de 

glicose (Marca) será utilizado. Quando os níveis de açúcar caírem, também através do 

acesso venoso, nós vamos aplicar na sua veia soluções que contem glicose. Esse 

procedimento é muito comum no hospital quando as pessoas que gostam de curtir uma 

cervejinha exageram e passam do ponto na quantidade de álcool. Algumas sensações 

desagradáveis podem surgir nestes procedimentos, como leve dor de cabeça, tonteira, 

enjoo, sonolência e desmaio. Vale lembrar que durante todos os procedimentos que 

utilizarem essa medicação, você estará monitorizado e assistido por médicos com 

conhecimento de todo o protocolo da pesquisa, de suas possíveis complicações e 

como tratá-las.  

  Ao participar do estudo, os seus dados pessoais e as informações sobre 

tratamentos e doenças anteriores e atuais serão mantidas em sigilo e utilizadas apenas 

pela equipe de pesquisa sem que seu nome seja revelado. Caso queira participar do 

estudo, no dia de sua inclusão serão agendadas as visitas necessárias. Você não terá 

que pagar para participar da pesquisa, bem como não receberá compensação financeira 

por participar dela. No entanto, o Laboratório de Ciências do Exercício (LACE) irá arcar 

com as despesas de transporte e alimentação (ou a oferta de um lanche logo após o 

término do experimento) nos dias em que você comparecer ao laboratório para 

participar do estudo. Você poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer 

momento, sem necessidade de justificativa, e esta decisão não trará qualquer prejuízo 

para o seu tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes 

e poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado. O 

benefício esperado com este trabalho será determinar de que maneira a hipertensão 
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arterial sistêmica influência no fluxo de sangue para o cérebro durante baixas 

concentrações de oxigênio assim como na liberação das substâncias e células que 

formam novos vasos sanguíneos. Estes resultados serão inovadores e originais, 

preenchendo uma lacuna do conhecimento sobre o controle neural da circulação em 

seres humanos. Também são relevantes no sentido da aplicação, em longo prazo, de 

novas medidas terapêuticas para melhorar o controle cardiovascular em pessoas com 

hipertensão. 

 Os participantes de pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antonio Pedro para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto, através do e-mail etica@vm.uff.br ou telefone (21) 2629-

9189. 

Eu (paciente ou seu responsável legal), _________________________________, 

RG nº________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Paciente ou responsável legal  Pesquisador responsável 
 
 

Testemunha  Testemunha 
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