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RESUMO 
 
Pacheco Garcia, Vinicius. Resposta biomarcadores endoteliais à infusão de L-
arginina em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. 2015. Defesa 
(Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 
 

JUSTIFICATIVA: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) está associada a 
desbalanços no metabolismo das metaloproteinases (MMPs) e na homeostase 
redox. Tais anormalidades podem alterar a via da L-arginina-óxido nítrico e, assim, 
estimular o processo de disfunção endotelial. OBJETIVO: Investigar os efeitos da 
infusão de L-arginina sobre biomarcadores endoteliais em indivíduos com HAS. 
METODOLOGIA: As amostras de sangue foram coletadas de sete pacientes com 
hipertensão (grupo HAS; 45 ±5 anos) e onze indivíduos normotensos (grupo CT; 37 
±3 anos) antes e durante a infusão intravenosa de L-arginina (30g) e salina (NaCl 
0,9%). A infusão dessas substâncias era feita em dias distintos e não consecutivos. 
No soro, a mensuração das concentrações de NO● foi realizada através do 
analisador de NO, a peroxidação lipídica pela quantificação das substâncias reativas 
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), a atividade das MMP-2 e MMP-9 pela técnica de 
zimografia, a concentração do inibidor tecidual específico de metaloproteinases 1 
(TIMP-1) e a atividade de superóxido dismutase (SOD) por ensaios 
imunoenzimáticos. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética da Instituição (CAAE 
01634412.9.0000.5243). RESULTADOS: Em condições basais, a concentração de 
NO, a atividade da MMP-2, a concentração de TIMP-1 e a atividade de SOD foram 
semelhantes entre os grupos (P>0,05), enquanto que os níveis de TBARS e a 
atividade da MMP-9 foram superiores no grupo HAS quando comparado ao grupo 
CT (TBARS, grupo CT: 4,06 ±0,46 nmol/mL, grupo HAS: 6,30 ±0,53 nmol/mL, 
P=0,02; MMP-9, grupo CT: 0,67 ±0,12 u.a. grupo HAS: 1,28 ±0,17 u.a., P=0,02). 
Durante a infusão de L-arginina, a concentração de NO aumentou somente no grupo 
CT (basal: 0,68 ±0,07 µM, infusão: 0,78 ±0,05 µM, P=0,01), deixando-a diferente do 
grupo HAS (grupo CT: 0,78 ±0,05 µM, grupo HAS: 0,51 ±0,08 µM, P=0,03). Este 
aumento da concentração de NO (Δinfusão-basal) apresentou associação negativa 
com a pressão arterial sistólica basal no grupo HAS (r= -0,83, P=0,04). A atividade 
da MMPs diminuiu com a infusão de L-arginina no grupo HAS (MMP-2, basal: 1,41 
±0,20 u.a., infusão: 1,11 ±0,14 u.a., P=0,02; MMP-9: basal: 0,88 ±0,12 u.a., infusão: 
0,57 ±0,06 u.a., P=0,01), bem como a razão MMP-9/TIMP-1 (grupo CT: 0,003 
±0,001 u.a., grupo HAS: 0,002 ±0,001 u.a., P=0,01). Apesar da L-arginina ter 
normalizado as concentrações de TBARS no grupo HAS (P=0,21 vs. grupo CT), a 
atividade da SOD foi maior no grupo CT (grupo CT: 1,42 ±0,19 U/mL, grupo HAS: 
0,33 ±0,23 U/mL, P=0,01). A infusão de salina não alterou as variáveis supracitadas 
em ambos os grupos. CONCLUSÃO: Apesar de os pacientes com hipertensão 
apresentarem uma menor biodisponibilidade de NO, a infusão de L-arginina foi 
capaz de reduzir as atividades totais das metaloproteinases -2 e -9, bem como da 
atividade líquida da MMP-9 (MMP-9/TIMP-1). Além disso, a infusão de L-arginina 
reduziu os níveis de estresse oxidativo, contudo, não alterou a atividade antioxidante 
desse grupo de indivíduos.  
 
Palavras-chave: L-arginina; óxido nítrico; metaloproteinases; estresse oxidativo; 
hipertensão. 
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ABSTRACT 

 

Pacheco Garcia, Vinicius. Response of endothelial biomarkers L-arginine 
infusion in patients with hypertension. 2015. Defesa (Mestrado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2015. 
 

JUSTIFICATION: Systemic arterial hypertension (SAH) is associated with 
imbalances in metabolism of metalloproteinases (MMPs) and redox homeostasis. 
These abnormalities may change the nitric oxide L-arginine pathway and thereby 
stimulate endothelial dysfunction process. AIM: This study aimed to determine the 
effects of exogenous L-arginine infusion on endothelial biomarkers in hypertensive 
patients. METHODS: Blood samples were drawn from seven hypertensive (HT; 45 
±5 yrs.) and eleven normotensive men (CT; 37 ±3 yrs.) before and during intravenous 
infusion of L-arginine (30 g) and saline (NaCl 0.9%). Infusions were done in separate 
and non-consecutive days. Serum NO● concentration was measured by 
NO analyzer, Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were quantified as a 
proxy of oxidative stress, activity of MMP-2 and MMP-9 were measured by gelatin 
zymography, and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) concentration and 
activity of superoxide dismutase were measured by enzyme immunoassay (EIA). 
RESULTS: At baseline, NO● concentration, MMPs activities, TIMP-1 concentration 
and SOD activity were similar between groups (P>0.05), while TBARS and MMP-9 
were higher in the HT group when compared to CT group (TBARS, CT group: 4.06 
±0.46 nmol/mL, HT group: 6.30 ±0.53 nmol/mL, P=0.02; MMP-9, CT group: 0.67 
±0.12 a.u., HT group: 1.28 ±0.17 a.u., P=0.02). During L-arginine infusion, NO 
increased only in the CT group (baseline: 0.68 ±0.07 µM, infusion: 0.78 ±0.05 µM, 
P=0.01) and it was different from HT group (CT group: 0.78 ±0.05 µM, HT group: 
0.51 ±0.08 µM, P=0.03). The increase of NO concentration (Δ infusion-baseline) was 
negatively associated with baseline systolic blood pressure (r= -0.83, P=0.04) in HT 
group. MMPs activities decreased during L-arginine infusion only in HT group (MMP-
2, baseline: 1.41 ±0.20 a.u., infusion: 1.11 ±0.14 a.u., P=0.02; MMP-9: baseline: 0.88 
±0.12 a.u., infusion: 0.57 ±0.06 a.u., P=0.01), as well as MMP-9/TIMP-1 ratio (CT 
group: 0.003 ±0.001 a.u., HT group: 0.002 ±0.001 a.u., P=0.01). Although L-arginine 
infusion has normalized TBARS levels in HT group (P=0.21 vs. CT), the SOD activity 
was higher in CT group (CT group: 1.42 ±0.19 U/mL, HT group: 0.33 ±0.23 U/mL, 
P=0.01). The infusion of saline did not change any variables mentioned above in both 
groups. CONCLUSION: Despite impaired L-arginine-NO pathway, exogenous L-
arginine diminishes MMPs activity, as well as MMP-9/TIMP-1 ratio. Furthermore,   L-
arginine infusion has normalized oxidative stress in hypertensive patients; however 
did not change antioxidant activity in this group of individuals. 
 

Keywords: L-arginine; nitric oxide; metalloproteinases; oxidative stress; 
hypertension 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte natural 

no mundo, inclusive no Brasil. Dados do ano de 2014 apontaram que, 

aproximadamente, 30% dos registros de mortalidade nacional foram decorrentes de 

DCV (Guimaraes 2002, Lessa 2002, DATASUS 2014). 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 (Guimaraes 2002, Lessa 2002, Sposito, Caramelli et al. 

2007).   

Estudos sugerem que a HAS esteja associada a desbalanços no metabolismo 

das metaloproteinases de matriz extracelular (MMPs) e na homeostase redox (Li-

Saw-Hee, Edmunds et al. 2000, Iadecola and Davisson 2008). Essas anormalidades 

podem reduzir a biodisponibilidade de óxido nítrico (NO●), principalmente, por 

exercer influências na via L-arginina-NO● e, assim, induzir disfunção endotelial e 

aterosclerose (Luiking, Engelen et al. 2010). 

Considerando o NO● um importante regulador do tônus vascular e da 

homeostase redox (Farrel and Blake 1996, Luiking, Engelen et al. 2010, Schirmer, 

Werner et al. 2012), ainda não foram explorados os possíveis efeitos in vivo da 

infusão de L-arginina, substrato para síntese de NO●, sobre marcadores da função 

endotelial, como atividade das MMPs e estresse oxidativo em indivíduos com HAS. 

 

1.1. A Hipertensão Arterial Sistêmica 

Estima-se que seja o tipo de doença cardiovascular mais prevalente, 

acometendo 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo, sendo cerca de 7,1 milhões de 

mortes por ano atribuídas a essa condição (Guilbert 2003). De acordo com 

inquéritos populacionais brasileiros, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem sido 

diagnosticada em mais de 30% da população (Brundtland 2002, Guimaraes 2002, 

Lessa 2002, Guilbert 2003), com prevalência dos níveis pressóricos elevados em 

40% dos indivíduos acima de 25 anos(12). Segundo relatório da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a HAS é responsável por 62% das doenças 

cerebrovasculares e 49% das doenças isquêmicas do coração (Guilbert 2003). Em 

indivíduos acima de 50 anos, a pressão sistólica acima de 140 mmHg é o fator de 

risco mais importante para DCV. Além disso, estima-se que o risco de DCV dobra a 
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cada incremento de 20/10 mmHg de pressão arterial.  

Devido ao risco de complicações cardiovasculares associadas à HAS, em 

2003, o Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatmentof High Blood Pressure (VII JNC) introduziu uma nova 

classificação para hipertensão que incluía o termo “pré-hipertensão”. Esta nova 

designação destina-se a identificar os indivíduos com pressão arterial limítrofe, que 

apresentam um maior risco de eventos cardiovasculares quando comparados a 

pacientes normotensos, nos quais a intervenção precoce através da adesão de 

estilos de vida saudável podem reduzir a pressão arterial ou diminuir a velocidade de 

progressão da mesma com a idade. No quadro 1 encontra-se a classificação 

completa da pressão arterial segundo o VII JNC (Chobanian, Bakris et al. 2003). 

 

Quadro 1. Classificação da pressão arterial segundo o Seventh report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 
Modificado de Chobanian AV et al., 2003. 

 

Embora diversos estudos clínicos e fisiológicos tenham contribuído para o 

melhor entendimento dos mecanismos de controle da pressão arterial, a HAS é uma 

condição clínica multifatorial e um importante fator de risco para a doença arterial 

coronariana (van Rooy and Pretorius 2013), infarto agudo do miocárdio (Li, Huang et 

al. 2014) e insuficiência cardíaca (Li, Huang et al. 2014). Entretanto, estudos 

anteriores demonstraram que, independente da etiologia (essencial, renovascular, 

severa ou pré-eclâmpsia), os indivíduos com HAS apresentam comprometimento na 

vasodilatação dependente de endotélio, um indicativo de disfunção endotelial 

(Iadecola and Davisson 2008, Rautou, Vion et al. 2011, Homan, McBride et al. 

2014). 
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1.2. O endotélio 

Em suma, o endotélio forma uma interface entre o sangue circulante no lúmen 

vascular e as outras estruturas da parede vascular. 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 cuidado 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. Esses achados abriram caminho para a compreensão da função 

endotelial e revolucionaram a fisiologia cardiovascular, tanto que foram 

homenageados com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1998. Atualmente, 

sabe-se que o endotélio é sensível a estímulos humorais, neurais e mecânicos, 

sintetizando e liberando substâncias que participam do processo de modulação do 

tônus vascular (Furchgott and Zawadzki 1980), coagulação, trombólise (Radomski, 

Palmer et al. 1987), angiogênese (Shweiki, Itin et al. 1992), remodelamento vascular 

(Rudic, Shesely et al. 1998) e inflamação (Pasceri, Willerson et al. 2000).  

Agressões químicas, mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar à 

disfunção da célula endotelial, fazendo com que o endotélio torne-se um “substrato” 

para o acúmulo de diversos tipos de células (Ross 1999, Bonetti, Lerman et al. 

2003). 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 (Ross 1999, Bonetti, 

Lerman et al. 2003). 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 
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macrófagos, agora conhecidos como células espumosas, caracteriza a fase precoce 

da lesão aterosclerótica (Libby 2002). O acúmulo 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 (Taddei, Virdis et 

al. 1996). Portanto, a progressão da aterosclerose parece estar diretamente 

relacionada à disfunção endotelial, uma vez que o endotélio desempenha importante 

papel na regulação do tônus vascular (Bortolotto 2004, Monteiro, Fonseca et al. 

2006, Bechara 2007).  

Além disso, mediadores pró-inflamatórios e oxLDL podem estimular a 

ativação das MMP, especializadas em degradar constituintes da matriz extracelular 

da membrana basal subendotelial (Rajavashisth, Liao et al. 1999). Evidências 

corroboram estes achados ao mostrar que altos níveis e atividade das MMP estão 

associados com risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares e 

ateroscleróticos (Timms, Mannan et al. 2002, Sundstrom and Vasan 2006). 

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 

(Loscalzo 2001), diabetes (Davies, Fulton et al. 1995), insuficiência cardíaca crônica 

e hipertensão (Bechara 2007), promovendo maior produção de substâncias 

vasoconstritoras e/ou menor produção de substâncias vasodilatadoras que levam ao 

acometimento do sistema cardiovascular, em decorrência do aumento do tônus 

vascular. Atualmente, sabe-se que 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 

(Kiechle and Malinski 1993, Wennmalm 1994, Adams 1996). 

 

1.3. O óxido nítrico na hipertensão arterial sistêmica 

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

de nitrogênio e oito de oxigênio, tendo um elétron desemparelhado (Beckman and 

Koppenol 1996). É sintetizado endogenamente a partir de um aminoácido essencial, 

a L-arginina, através de uma série de reações redox catalisadas pela enzima óxido 
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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 (Chen, 

Pittman et al. 2008), com formação de L-citrulina e NO● (Sinha, Hannawa et al. 

2006). 

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

NOS indutível (iNOS ou NOS2) e NOS endotelial (eNOS ou NOS3) (Sinha, Hannawa 

et al. 2006). 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 (Forstermann, Closs et al. 1994). A 

produção de iNOS é induzida por citocinas e lipopolissacarídeos, em macrófagos, 

células endoteliais e células da musculatura lisa vascular. Não é regulada por cálcio 

e o NO● produzido por ela tem importante papel nas atividades antimicrobianas, 

antiparasitárias e antineoplásicas (Forstermann and Kleinert 1995, Fukuchi, Hussain 

et al. 1998). Já a eNOS também é constitutiva e presente, principalmente, nas 

células endoteliais. É cálcio-calmodulina dependente e o NO● produzido por ela 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 (Forstermann, Closs et al. 

1994, Murrell, Doland et al. 1996). 

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 (Figura 1) (Eberhardt, Beeg et al. 2000).  
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Figura 1. Mecanismo de vasodilatação mediado por NO
•
. 

(adaptado de Farrel AJ, Blake DR, 1996). 

 

Estudos prévios demonstraram que a vasodilatação dependente de endotélio 

está reduzida em pacientes com HAS em comparação com indivíduos normotensos 

(Taddei, Virdis et al. 1996, Feletou, Kohler et al. 2010, Luiking, Engelen et al. 2010). 

Esta anormalidade parece estar associada ao comprometimento da produção e da 

biodisponibilidade de NO● nas células endoteliais em decorrência de alterações na 

via L-arginina-NO● (Luiking, Engelen et al. 2010). De fato, diversos estudos em 

animais mostram, claramente, que a HAS compromete a vasodilatação dependente 

de endotélio (Taddei, Virdis et al. 1993, Schlaich, Parnell et al. 2004, Iadecola and 

Davisson 2008). Em suma, as alterações dos mecanismos responsáveis pela 

regulação de fluxo sanguíneo e da pressão arterial (Wennmalm 1994) induzidas pela 

HAS, atuam em conjunto para reduzir a produção de NO● e/ou estimular a liberação 

de fatores vasoconstritores (Rubbo, Radi et al. 1994, Cai and Harrison 2000, 

Iadecola and Davisson 2008), aumentando a susceptibilidade à disfunção endotelial.  

A L-arginina exógena tem sido utilizada na prevenção do aparecimento de 

doenças cardiovasculares (Wascher, Posch et al. 1997). Esse papel protetor se dá, 

principalmente, pelo aumento da vasodilatação dependente de endotélio, através do 

aumento da biodisponibilidade de NO● e da diminuição do estresse oxidativo 
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(Higashi, Oshima et al. 1995, Nagase, Takemura et al. 1997, Wascher, Posch et al. 

1997).  

Os sistemas de transporte de aminoácidos são inicialmente identificados 

pela sua afinidade com o substrato, pela frequente dependência da presença de 

sódio (Na+) no meio extracelular e sua classificação varia conforme a 

especificidade pelo ligante (Lerner 1987). A L-arginina é transportada através da 

membrana celular por difusão facilitada, necessitando da existência de uma proteína 

transportadora e de um gradiente de substrato. Dos quatro sistemas envolvidos no 

fluxo exógeno da L-arginina na membrana celular, os sistemas transportadores de 

aminoácidos neutros e catiônicos dependente e independente de Na, 

respectivamente (B0,+ e b0,+),  e os sistemas transportadores de aminoácidos 

catiônicos (y+L , y+), somente dois deles estão bem estabelecidos: o y+L, de alta 

afinidade por L-arginina e baixa capacidade de transporte, e o y+, de baixa afinidade 

por L-arginina e alta capacidade de transporte (Figura 2) (Deves and Boyd 1998).  

 

 

 
Figura 2. Transportadores de L-arginina de alta afinidade (y+L) e baixa afinidade (y+). 
(Retirado de MURAD et al., 1999). 

 

Além disso, a concentração intracelular de L-arginina é maior do que a 

concentração extracelular, isso por si só já saturaria a eNOS, entretanto evidências 
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mostraram que a produção endógena de NO● é dependente da concentração da L-

arginina extracelular, devido a proximidade entre o transportador da L-arginina e o 

complexo cavéola-eNOS na membrana celular, fenômeno conhecido como 

“paradoxo da L-arginina” (McDonald, Zharikov et al. 1997, Schlaich, Parnell et al. 

2004, Dioguardi 2011). Dessa forma, na medida em que há um aumento na 

concentração plasmática de L-arginina ocorre um aumento da atividade da eNOS e 

consequentemente maior liberação de NO (Dioguardi 2011). 

Considerando os aspectos supracitados, novos estudos clínicos e fisiológicos 

são necessários para elucidar se a utilização exógena do precursor de NO●, a L-

arginina, seria capaz de aumentar a sua biodisponibilidade sistêmica e, 

consequentemente, melhorar a função endotelial nos pacientes com HAS. 

 

1.4. As metaloproteinases na hipertensão arterial sistêmica 

Adicionalmente, alterações na regulação das MMPs estão envolvidas no 

processo de remodelamento vascular comum na fisiopatologia de várias doenças 

cardiovasculares, tais como HAS (Johnson and Galis 2004), diabetes (Death, Fisher 

et al. 2003), aterosclerose e insuficiência cardíaca (Zhang, Ye et al. 1999).  

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

expressas em várias células e tecidos, incluindo células da musculatura vascular 

lisa, células inflamatórias, plaquetas e células endoteliais (Sase and Michel 1995, 

Nagase and Woessner 1999, Opdenakker, Van den Steen et al. 2001). A família das 

MMPs apresenta mais de 23 espécies e dentre elas estão: colagenases intersticiais 

(MMP-1, MMP-8 e MMP-13), gelatinases (MMP-2 ou gelatinase A e MMP-9 ou 

gelatinase B), estromelisinas (MMP-3 e MMP-10) e MMP de membranas (MT-1-

MMP a MT6-MMP) (Spinale 2002). As MMPs apresentam domínios estruturais 

semelhantes, porém diferem-se, principalmente, em relação à localização, tipos 

celulares, regulação de transcrição e especificidade de substrato (Brinckerhoff and 

Matrisian 2002). 

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

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

cisalhamento e estresse oxidativo (Ward, Pasterkamp et al. 2000). A regulação pode 

ser feita em três níveis: 1) Indução da expressão gênica; 2) Ativação da pró-forma 
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latente e 3) Ação dos inibidores teciduais específicos das MMPs (TIMPs) (Bode 

2003, Visse and Nagase 2003). 

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 (Visse and Nagase 2003). 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 domínio pró, após o rompimento da interação entre o domínio pró e o sítio 

catalítico, liberando a exposição do domínio catalítico e, assim, da atividade 

enzimática (Nagase and Woessner 1999) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ativação das metaloproteinases. 
As MMPs são secretadas como zimogênios inativos que precisam ser processados para tornarem-se 
ativos. (Adaptada de Nelson e Melendez, 2004) 

 

 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 (Meng, 

Malinovskii et al. 1999). Quatro TIMPs (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4) foram 

identificados como sendo capazes de inibir a atividade de todas as MMPs.  

COO
-
 

COO
-
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Os quatro membros de inibidores das metaloproteinases apresentam 

características estruturais semelhantes e regiões de especificidade por uma mesma 

MMP, porém diferem quanto às suas propriedades bioquímicas e seu padrão de 

expressão local (Baker, Edwards et al. 2002). 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 

(Bourboulia and Stetler-Stevenson 2010). 

De forma geral, o turnover dos componentes da matriz extracelular (MEC) é 

amplamente modulado pela interação entre MMPs e TIMPs (Roderfeld, Graf et al. 

2007). 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 (Avadanei, Caruntu et al. 2013). O equilíbrio entre MMPs e 

TIMPs é um parâmetro importante na regulação tanto da ativação da enzima quanto 

da funcionalidade no tecido (Kim, Remacle et al. 2012). Por conseguinte, a relação 

MMPs/TIMPs poderia ser vista como um marcador mais fiável, útil e determinante na 

avaliação da sua potencial capacidade prognóstica comparada com o MMPs e o 

TIMPs separadamente (Yalcinkaya, Celik et al. 2014).  

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 (Li, Li et al. 2013). 

Estudos sugerem que o estiramento e a tensão mecânica que acontece nos 

vasos sanguíneos na HAS aumentam a expressão e a atividade das MMPs nas 

células da musculatura lisa vascular (Sundstrom, Evans et al. 2004, 2012). A 

ativação das MMPs pode, ainda, agravar o quadro de HAS, visto que essas enzimas 

são capazes de aumentar a biodisponibilidade de endotelina-1e de clivar o peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), resultando em um aumento da 

vasoconstrição (Belleguic, Corbel et al. 2002). Além disso, um aumento nas 

concentrações plasmáticas de MMP-2 foi detectado em pacientes com hipertensão 

arterial sistólica isolada, quando comparados com os indivíduos saudáveis (Lacchini, 

Jacob-Ferreira et al. 2012, Berry, Bosonea et al. 2013). 
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Estas alterações nos vasos sanguíneos estão relacionadas com disfunção 

endotelial, a qual foi evidenciada por uma diminuição no relaxamento dependente de 

endotélio em modelos experimentais de HAS (Panza, Quyyumi et al. 1990, Bouvet, 

Gilbert et al. 2005, Watts, Rondelli et al. 2007). Cabe destacar que o estresse 

oxidativo aumentado é um dos principais fatores que modulam a 

expressão/atividade das MMPs. De fato, vários estudos sugerem que as espécies 

reativas de oxigênio (EROs) estejam envolvidas no remodelamento vascular da HAS 

via ativação de MMP (Grote, Flach et al. 2003, Zervoudaki 2003). Deste modo, esta 

MMP quanto ativada, pode promover um espessamento da camada média dos 

vasos sanguíneos com consequente redução no lúmen e alterações na matriz 

extracelular, o que leva a um aumento da resistência periférica, comumente 

presente nas doenças cardiovasculares (Baumbach and Heistad 1989, Jenkins, 

Crow et al. 1998, Lehoux, Lemarie et al. 2004). Juntos, estes achados são 

consistentes com a noção de que a MMPs tem um importante papel na fisiopatologia 

das doenças cardiovasculares. 

Preventivamente, no entanto, estudos favorecem a hipótese de que o NO● 

pode afetar o quadro da HAS através da regulação dessas MMPs (Eberhardt, Beeg 

et al. 2000, Sinha, Hannawa et al. 2006, Dey and Lincoln 2012). Porém, ainda são 

pouco conhecidos os mecanismos moleculares envolvidos na regulação das MMPs 

via NO●. Estudos sugerem que o NO● pode influenciar diretamente a transcrição de 

genes capazes de modificar a atividade de fatores relacionados à homeostase redox 

(Eberhardt, Pluss et al. 1998, Sinha, Hannawa et al. 2006). O NO● interfere com a 

atividade do fator nuclear kappa β (NF-Kβ) (Matthews, Botting et al. 1996) e da 

proteína ativadora 1 (AP-1) (Yokoo and Kitamura 1996), ambos os quais 

desempenham papeis importantes na regulação da expressão das MMPs, em 

particular a MMP-9 (Clark, Swingler et al. 2008, Van der Heiden, Cuhlmann et al. 

2010). 

Entretanto, nenhum estudo anterior verificou a associação entre as 

concentrações de NO● e a atividade das MMP-2 e MMP-9, bem como a 

concentração de TIMP-1 e a relação entre MMP-9/TIMP-1durante a infusão de L-

arginina em pacientes com HAS.  
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1.5. O estresse oxidativo na hipertensão arterial sistêmica 

O estresse oxidativo pode ser definido como a oxidação de macromoléculas 

biológicas como lipídios, proteínas, DNA, carboidratos e ocorre quando a 

concentração de substâncias oxidantes supera a concentração de antioxidantes (Cai 

and Harrison 2000). Dentro do grupo das EROs, as substâncias oxidantes mais 

importantes são o ânion superóxido (O2
●-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical 

hidroxil (OH-) e peroxinitrito (OONO-). 

Em condições fisiológicas, as EROs atuam como moléculas de sinalização 

regulando o crescimento do músculo liso vascular, e como fatores de transcrição e 

expressão de genes (Yu, Calvert et al. 2013). Nestas condições, a produção de 

radicais livres de oxigênio e peróxido são balanceadas por um eficiente sistema 

antioxidante capaz de remover as EROs, prevenindo, portanto danos ao tecido. Os 

antioxidantes enzimáticos, tais como a superóxido dismutase (SOD) e catalase tem 

um importante papel na conversão das EROs a oxigênio e água. 

Sob condições patológicas, as EROs são produzidas em quantidade 

excessiva. Este desvio no balanço entre as substâncias oxidantes e antioxidantes, 

chamado estresse oxidativo pode ter importantes efeitos na função celular e 

tecidual, levando à disfunção endotelial, migração de monócitos, peroxidação 

lipídica, inflamação e aumento da deposição da matriz extracelular (Kadoglou, 

Daskalopoulou et al. 2005, Touyz and Briones 2011), contribuindo, portanto, para o 

desenvolvimento de diversos estados patológicos tais como aterosclerose, diabetes 

e hipertensão (Uemura, Matsushita et al. 2001). 

Recentemente diversos estudos utilizando animais com HAS demonstraram 

efeitos deletérios do elevado nível de estresse oxidativo induzido pela angiotensina II 

na função cardiovascular (Griendling, Minieri et al. 1994, Capone, Faraco et al. 

2011). De fato, a atividade elevada de angiotensina II é um importante fator 

precipitante de disfunção endotelial em pacientes com HAS (Iadecola and Davisson 

2008). Resumidamente, a angiotensina II estimula a nicotinamida adenina 

dinucleotídeo oxidase, gerando EROs, que por sua vez, levam a alterações 

funcionais no endotélio de vasos sanguíneos (Cai and Harrison 2000, Iadecola and 

Davisson 2008). As EROs são capazes de inativar o óxido nítrico através da 

formação de OONO- (Rubbo, Radi et al. 1994) e aumentar a expressão gênica de 

agentes pró-inflamatórios (Iadecola and Davisson 2008). Além disso, o OONO- induz 
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a formação de 8-isoprostano através do aumento da peroxidação lipídica da LDL in 

vivo (Moore, Darley-Usmar et al. 1995). O 8-isoprostano possui um potente efeito 

vasoconstritor e o aumento da sua concentração e atividade podem contribuir para o 

desenvolvimento de aterosclerose (Moore, Darley-Usmar et al. 1995).  

No entanto, o NO● parece ter um importante papel na diminuição dos níveis 

de EROs. Estudos in vitro observaram que células tratadas com baixas 

concentrações de NO● apresentaram redução da morte celular por apoptose. 

Acredita-se que o NO● seja capaz de estimular as atividades anti-inflamatórias e 

antioxidantes, prevenindo os efeitos deletérios do estresse oxidativo sobre a cultura 

de células (Chang, Liao et al. 2006, Tai, Cherng et al. 2007). 

 

1.6. Lacuna científica 

A HAS está associada a desbalanços no metabolismo das MMPs e na 

homeostase redox (Li-Saw-Hee, Edmunds et al. 2000, Iadecola and Davisson 2008). 

Tais anormalidades podem alterar a via da L-arginina-NO● e, assim, estimular o 

processo de disfunção endotelial e aterosclerose (Luiking, Engelen et al. 2010). 

Entretanto, ainda não foram explorados os possíveis efeitos in vivo da infusão de L-

arginina, substrato para síntese de NO●, sobre marcadores da função endotelial, 

como atividade das MMPs e estresse oxidativo em indivíduos com HAS. 

Considerando o NO● um importante regulador do tônus vascular e da 

homeostase redox (Farrel and Blake 1996, Luiking, Engelen et al. 2010, Schirmer, 

Werner et al. 2012), é possível que um aumento na biodisponibilidade de NO•, 

através da infusão de L-arginina, melhore a função endotelial de indivíduos com 

HAS via regulação de biomarcadores endoteliais.  
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2. OBJETIVOS  

 
Objetivo Geral 
 

Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre biomarcadores 

endoteliais em indivíduos com HAS. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre os níveis séricos de NO 

em indivíduos com HAS; 

2. Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre a atividade sérica das 

MMP-2 e MMP-9 em indivíduos com HAS; 

3. Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre a concentração sérica do 

inibidor tecidual da metaloproteinase 1 (TIMP-1) em indivíduos com HAS; 

4. Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre a peroxidação lipídica 

em indivíduos com HAS; 

5. Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre a atividade sérica da 

proteína antioxidante SOD em indivíduos com HAS. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Amostra 

Foram selecionados 18 voluntários do sexo masculino por meio de panfletos, 

mídia impressa e eletrônica. Esses atendiam os seguintes critérios de inclusão: 

a) Idade entre 18 e 60 anos; 

b) Sedentários; 

c) Não tabagistas; 

d) Eletrocardiograma de repouso e de esforço normais; 

e) Ausência de alterações metabólicas, hipertensão renovascular, doença 

isquêmica cerebral, doença arterial coronariana e anormalidades músculo-

esqueléticas. 

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

(PAS): 140–159 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD): 90–99 mmHg] e 2 

(PAS: 160–179 e/ou PAD: 100–109 mmHg), de acordo com os critérios do Seventh 

Report of the Joint National Committee (VII JNC) (Chobanian, Bakris et al. 2003) 

foram alocados no grupo HAS (n=7). Os indivíduos que apresentaram pressão 

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

incluídos no grupo controle (CT, n=11). Todos os pacientes do grupo HAS faziam 

utilização de medicamentos anti-hipertensivos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (CAAE 

36681814.3.0000.5243). Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos 

procedimentos adotados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

3.2. Protocolo 

O protocolo consistiu em um ensaio clínico controlado e cruzado. Este estudo 

foi composto por quatro dias de avaliações, não consecutivas (Figura 4), no 

Laboratório de Ciências do Exercício (LACE). O primeiro contato foi realizado por 

telefone ou pessoalmente, no qual foi feito um cadastro de pré-seleção dos 

voluntários. No primeiro dia de avaliação, os indivíduos realizaram exames 

bioquímicos; no segundo dia, eles foram submetidos à avaliação clínica; e no 

terceiro e quarto dia, os indivíduos realizaram as sessões experimentais (L-arginina 

e salina). 
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Figura 4. Detalhamento das visitas. 
No primeiro dia, foram realizados os exames bioquímicos, no segundo dia, foi realizada a avaliação 
clínica, nos terceiro e quarto dias, foram realizadas as sessões experimentais com infusão de L-
arginina e salina. 

 
As sessões experimentais foram divididas em duas etapas. A primeira etapa, 

denominada Basal, teve duração de 10 minutos, e foi caracterizada pela 

mensuração das variáveis hemodinâmicas em repouso, já a segunda etapa, 

denominada Infusão, teve duração de 30 minutos e foi caracterizada pela 

administração endovenosa de 30 g de L-arginina (0,1 g/mL - mocloridrato de L-

arginina) (Tangphao, Grossmann et al. 1999) e de solução salina (0,9% NaCl). As 

coletas de sangue de cada indivíduo foram realizadas antes e nos cinco minutos 

finais da infusão. O desenho experimental encontra-se ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5. Protocolo das sessões experimentais. 
Após medidas hemodinâmicas de repouso (0 a 10 min), foi administrado endogenamente L-arginina 
(L-ARG) ou salina (SAL). As coletas de sangue foram realizadas nos momentos 0 e 35 minutos. 
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3.3. Descrição detalhada das mensurações 

3.3.1. Exames bioquímicos (1º dia) 

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-

ClinicalDiagnostics, New Jersey, EUA), insulina plasmática (quimioluminescência; 

Sistema Immulite, Diagnostic Products Corporation, Califórnia, EUA).  

Para avaliação do perfil lipídico foram dosados colesterol total, triglicerídeos e 

HDL-colesterol (química seca; Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics, New Jersey, EUA) 

e LDL-colesterol (calculado pela fórmula de Friedewald). 

 

3.3.2. Avaliação Clínica (2° dia) 

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

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

Califórnia, EUA); e medidas antropométricas peso e altura. Quanto às medidas de 

pressão arterial, foram realizadas duas aferições na posição sentada, sendo uma em 

cada braço e após um intervalo de, no mínimo, 10 min. essas medidas foram 

repetidas. Em seguida, foram realizadas as médias dessas aferições, gerando dois 

valores de pressão arterial (Jones and Hall 2004). 

 

3.4. Sessões experimentais (3° e 4° dias) 

As sessões experimentais (L-arginina e Salina) eram realizadas sempre no 

período da manhã, após pelo menos 3h de jejum, em ambiente climatizado, 

com temperatura controlada (22-24°C). Todos os voluntários eram orientados a não 

ingerir álcool, cafeína e não realizar exercícios físicos nas 48 h que precedem as 

sessões experimentais. Em relação aos pacientes com HAS, os medicamentos 

foram descontinuados  24 h anterior ao teste. 

 

3.4.1. Variáveis hemodinâmicas 

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

aferida de forma semelhante à descrita anteriormente (vide Avaliação Clínica) 

(Jones and Hall 2004). 

Durante todas as fases das sessões experimentais, a pressão arterial foi 

medida continuamente, batimento a batimento, por meio de um sistema não-invasivo 
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(Finometer, Finapres Measurement Systems, Arnhem, Holanda). A frequência 

cardíaca foi obtida por registro eletrocardiográfico. A respiração foi monitorada por 

meio de uma faixa elástica, que possui um sensor de movimento, posicionada no 

abdômen (AcqBioPac Systems, Goleta, CA, EUA). Todos os sinais biológicos foram 

digitalizados com frequência de 1000 Hz usando equipamento específico para 

processamento de dados (AcqKnowledge, AcqBioPac Systems, Califórnia, EUA) 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Setup das sessões experimentais salina e L-arginina. 

 

3.4.2. Biomarcadores endoteliais 

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

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

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

biomarcadores (NO, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TBARS e SOD).  

 

3.4.2.1.   Concentração de óxido nítrico 

A mensuração das concentrações de NO● nas amostras foi realizada através 

do Analisador de NO (NOA, Nitric Oxide Analyzer Sievers), modelo 280i (GE 

Analytical Instruments, Colorado, EUA). A detecção é baseada na reação de 
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quimioluminescência em fase gasosa entre óxido nítrico e ozônio através da 

seguinte reação: 

NO + O3    NO2
● + O2 

NO2
●         NO2 + h 

 

NO2= radical livre 

h= luz 

 

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 transfere a 

informação em milivolts (mV) (Luiking, Engelen et al. 2010) 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 é de que na ausência de oxihemoglobina ou ânion 

superóxido, o nitrito será o maior produto de oxidação do NO●. Para medir o nitrito 

utiliza-se um agente redutor (1% wt/vol de NaI ou KI em ácido acético) para 

converter nitrito em óxido nítrico: 

 

I- + NO-
2 + 2H+  NO + ½ I2 + H2O 

 

O aparelho apresenta uma câmara de vidro selada, onde foram injetados 20 

µL de soro humano 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, Missouri, EUA): 0,125; 

0,25; 0,5 e 2,5 µM. As diferenças entre as duplicatas eram inferiores a 20%. A 

sensibilidade do NOA para medidas da fase gasosa do NO● 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. 
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3.4.2.2.   Atividade das metaloproteinases 2 e 9 

A atividade das gelatinases metaloproteinase (MMP) 2 e 9 foram avaliadas 

pela técnica de zimografia, conforme padronizada em nosso laboratório. Amostras 

de soro dos voluntários foram descongeladas e preparadas utilizando tampão, 

contendo dodecil-sulfato de sódio (SDS) na ausência de agente redutor. Para a 

corrida de eletroforese, foram aplicados 20 µL de amostra de soro diluído (1 µL da 

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

poliacrilamina a 12%, co-polimerizado com gelatina a 1%. Para controle interno, 

foram aplicados 10 µL de soro fetal bovino (SFB) em dois poços do gel.  

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) por 1 h para renaturação das proteínas. 

Em seguida, os géis foram incubados em tampão de lise Tris-HCl 50 mM (contendo 

1 µM ZnCl2 e 5 mM CaCl2, pH 7,5) a 37°C por 24 h.  

Os géis foram corados com azul brilhante de comassie blue R-250 a 5% 

(Sigma-Aldrich, Missouri, EUA), 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, Califórnia, EUA, 10.0) e a identificação e 

quantificação da atividade das metaloproteinases foi realizada pelo programa Scion 

Imagem. 

3.4.2.3.   Concentração de TIMP-1 

 Para mensurar as concentrações de TIMP-1 no soro foi utilizado o kit de 

ELISA específico para TIMP-1 (TIMP-1, Human Biotrak™, GE Healthcare, 

Buckinghamshire, UK). Todo o procedimento foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante. 

 Os padrões e as amostras de soro foram incubados em uma placa de 96 

poços pré-revestidos com anticorpo anti-TIMP-1, por 2 h a 25ºC. Em seguida, o 

anticorpo de TIMP-1 conjugado à peroxidase foi adicionado à placa e incubado 

novamente por 2 h a 25ºC.  

 Após lavagens, o substrato para 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 
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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 

ng/mL. Além disso, a razão MMP-9/TIMP-1 foi calculada para obter informações 

relativas sobre a atividade líquida da MMP-9.  

 

3.4.2.4.   Peroxidação lipídica 

A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada através da determinação dos 

níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Cockcroft, Chowienczyk 

et al. 1994, Taddei, Virdis et al. 1996). Esse método se baseia na reação entre duas 

moléculas de ácido tiobarbitúrico (TBA) com uma de malondialdeído (MDA), 

resultantes da peroxidação lipídica, produzindo um complexo (MDA:TBA) de 

coloração rósea.  

Para isso, 100 µL de soro foram homogeneizados com 50 µL de SDS (8,1%), 

550 uL ácido fosfórico (1%) e 300 uL de ácido tiobarbitúrico (0,6%). Em seguida, 

essa solução foi aquecido à 95°C por 1h em banho-seco e, posteriormente, 

centrifugada (4000 rpm por 5 min a 25°C). O sobrenadante foi utilizado para 

quantificar os níveis de TBARS. As concentrações plasmáticas de lipoperóxidos 

foram expressos em termos de malondialdeído (nmol/mL) e determinados em 

duplicata pela medida de TBARS, usando um método fluorométrico. A absorbância 

de cada teste foi obtida em leitora de microplacas de 96 poços a 532 nm. Este 

método utilizou a substância 1,1,3,3- tetrametoxipropano para confecção da curva 

padrão (Lima 2011). 

3.4.2.5.   Atividade da superóxido dismutase 

Para medir a atividade da superóxido dismutase no soro foi utilizado o kit de 

ELISA (Superoxide Dismutase Assay Kit, Cayman, Michigan, EUA), que utiliza um 

sal de tetrazólio para a detecção de radicais superóxido (O2
●-) gerados pela xantina 

oxidase e hipoxantina. Uma unidade de SOD foi definida como a quantidade de 

enzima necessária para apresentar 50% da dismutação do radical superóxido. O 

ensaio avalia os três tipos de SOD (Cu/Zn, Mn, e Fe). 

Para a avaliação da atividade de SOD, 10 µL da amostra ou padrão, 200 µL 

de radical detector diluído e 20 µL xantina oxidase foram incubados por 30 min, a 

25°C. A absorbância de cada teste foi obtida em leitora de microplacas de 96 poços 

a 440 nm. A atividade de SOD foi expressa em U/mL. 
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3.5. Análise Estatística 

Os dados foram tratados inicialmente mediante procedimentos descritivos. 

Antes de analisar os resultados foram verificadas a normalidade da distribuição das 

variáveis pelo teste Shapiro-Wilke e a homocedasticidade pelo teste de Levene. 

Para comparações entre grupos, foi utilizado o teste t-Student para variáveis com 

distribuição normal e teste de Mann-Whitney para variáveis sem distribuição normal. 

Na sequência foram realizadas ANOVA two-way para medidas repetidas, onde 

“grupo” e “tempo” foram considerados os fatores principais. Quando encontrado 

diferenças significativas para grupo, momento e/ou interação, o teste de Fisher foi 

utilizado como procedimento post-hoc (StatSoft, Inc. (2011), STATISTICA 10.0, 

USA). Uma probabilidade menor do que 5% foi considerada estatisticamente 

significativa em análises bicaudais. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características da amostra 

Dezoito voluntários, do sexo masculino, com idade 41 ±4 anos, participaram 

do estudo. As variáveis antropométricas e metabólicas foram demonstradas na 

tabela 1. Os grupos CT e HAS apresentaram diferenças significativas, apenas, para 

a variável PAS (P<0,05). 

 
Tabela 1. Variáveis antropométricas e metabólicas de cada grupo 

 
Variáveis 

Grupos  

CT HAS P 

Nº (18) 11 7 - 

Idade (anos) 37 ±3 45 ±5 0,18 

Peso (Kg) 81 ±3 89 ±7 0,24 

IMC (kg/m²) 26,1 ±0,9 29,3 ±2,0 0,15 

PAS (mmHg) 118 ±2 146 ±11 0,01 

PAD (mmHg) 74 ±3 81 ±6 0,22 

Glicose (mg/dL) 88 ±2 91 ±3 0,48 

Insulina (mcU/mL) 6,64 ±0,80 7,37 ±2,69 0,81 

Colesterol total (mg/dL) 164 ±16 186 ±20 0,49 

HDL (mg/dL) 43 ±1 46 ±7  0,67 

LDL (mg/dL) 106 ±26 116 ±16 0,72 

VLDL (mg/dL) 15 ±1 24 ±4 0,09 

TG (mg/dL) 77 ±5 119 ±21 0,09 
Dados estão apresentados como média ± erro-padrão da média; CT, grupo controle; HAS, 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, 
proteína C reativa. 
 

Dentre as medicações utilizadas pelos pacientes com HAS, dois 

utilizavam inibidores da enzima conversora de angiotensina, três utilizavam 

diuréticos, quatro utilizavam antagonistas dos receptores da angiotensina e um 

utilizava bloqueador dos canais de cálcio. 
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4.2. Variáveis hemodinâmicas 

As variáveis hemodinâmicas das sessões experimentais L-arginina e salina 

foram dispostas na tabela 2. Na sessão experimental L-arginina, nota-se que as 

variáveis de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) foram 

significativamente diferentes entre os grupos ao longo de toda sessão L-arginina, 

sendo maiores no grupo HAS (P<0,05 vs. CT). Além disso, durante a infusão de L-

arginina, o grupo CT apresentou um aumento da FC (P<0,05 vs. basal).  

Na sessão experimental salina, não houve diferença entre os grupos nas 

variáveis PAM e FC ao longo de toda sessão (P≥0,14). 

 

Tabela 2. Variáveis hemodinâmicas das sessões experimentais  

Variáveis 
Sessão salina Sessão L-arginina 

CT HAS CT HAS 

 Basal Infusão Basal  Infusão Basal Infusão Basal Infusão 

PAM 71 ±9 67 ±7 75 ±11 72 ±9 65 ±5 61 ±5 85 ±6* 80 ±6* 

FC 57 ±6 58 ±7 66 ±10 68 ±10 57 ±2 62 ±2† 74 ±2* 75 ±2* 
Dados estão apresentados como média ± erro-padrão da média; CT, grupo controle (n=11); HAS, 
grupo com hipertensão arterial sistêmica (n=07); PAM, pressão arterial média (mmHg); FC, 
frequência cardíaca (bpm); (*) P<0,05 vs. CT; (†) P<0,01 vs. Basal. 
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4.3. Biomarcadores endoteliais 

4.3.1. Avaliação das concentrações de óxido nítrico 

Em condições basais, não houve diferença significativa nas concentrações de 

NO entre os grupos CT e HAS nas sessões salina e L-arginina (P=0,22 e P=0,51, 

respectivamente). A infusão de salina não alterou a concentração de NO (P>0,05). 

Entretanto, durante a infusão de L-arginina, a concentração de NO aumentou 

apenas no grupo CT (P=0,02 vs. basal), tornando-o significativamente diferente do 

grupo HAS (P=0,02) (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Concentração de óxido nítrico nas sessões experimentais salina e L-arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=11); grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07). (*) P=0,02 
vs. grupo CT; (†) P=0,02 vs. basal. 
 

Ao avaliar os grupos separadamente, a resposta de NO à infusão de L-

arginina (Δinfusão–basal/basal*100) apresentou uma associação negativa com a 

pressão arterial sistólica basal somente no grupo HAS (r= -0,82, P=0,04) (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Correlação entre a resposta de NO à infusão de L-arginina e a pressão arterial sistólica 
basal. 
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4.3.2. Avaliação da atividade da MMP-2 

Em condições basais, não houve diferença na atividade da MMP-2 entre os 

grupos CT e HAS nas sessões salina e L-arginina (P=0,91 e P=0,15, 

respectivamente). A infusão de salina não alterou a atividade da MMP-2 (P>0,05). 

Entretanto, a infusão de L-arginina reduziu a atividade da MMP-2 no grupo HAS 

(P=0,02 vs. basal) (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Atividade da MMP-2 nas sessões experimentais salina e L-arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=11); Grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07). (†) P=0,02 
vs. basal. 
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4.3.3. Avaliação da atividade da MMP-9 

Em condições basais, a atividade da MMP-9 foi maior no grupo HAS na 

sessão salina (P=0,02 vs. grupo CT) e L-arginina (P=0,02 vs. grupo CT). Os grupos 

foram semelhantes para a atividade da MMP-9 após infusão de salina (P>0,05). 

Entretanto, a infusão de L-arginina reduziu a atividade da MMP-9, apenas, no grupo 

HAS (P=0,01 vs. basal) (Figura 10).  

 

 

 
Figura 10. Atividade da MMP-9 nas sessões experimentais salina e L-arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=11); Grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07). (*) P<0,02 
vs. grupo CT; (†) P=0,02 vs. basal. 
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4.3.4. Avaliação da concentração de TIMP-1 

Em condições basais, não houve diferença significativa nas concentrações de 

TIMP-1 entre os grupos CT e HAS nas sessões salina e L-arginina (P=0,31 e 

P=0,16, respectivamente). Não houve alterações da concentração de TIMP-1 

durante a infusão de salina e L-arginina entre os grupos (P=0,86 e P=0,06, 

respectivamente) (Figura 11). 

 

 
 

 
Figura 11. Concentração de TIMP-1 nas sessões experimentais salina e L-arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=11); grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07).  
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4.3.5. Avaliação da razão MMP-9/TIMP-1 

Em condições basais, não houve diferença significativa na razão MMP-

9/TIMP-1 entre os grupos CT e HAS nas sessões salina e L-arginina (P=0,19 e 

P=0,78, respectivamente). A infusão de salina não alterou a razão MMP-9/TIMP-1 

(P>0,05). Entretanto, a infusão de L-arginina diminuiu a razão MMP-9/TIMP-1 no 

grupo HAS (P=0,01) (Figura 12). 

 

 
 

 
Figura 12. Razão MMP-9/Timp-1 nas sessões experimentais salina e L-arginina. 
Grupo CT, grupo controle (n=11); Grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07). (*) P=0,01 
vs. grupo CT. 
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4.3.6. Avaliação do estresse oxidativo 

Em condições basais, os níveis de TBARS foram maiores no grupo HAS 

apenas na sessão L-arginina (P=0,03). A infusão de salina não alterou os níveis de 

TBARS (P>0,05). Entretanto, a infusão de L-arginina normalizou os níveis de TBARS 

do grupo HAS (P=0,21 vs. grupo CT) (Figura 13). 

 

 

 

Figura 12. Níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) nas sessões salina e L-
arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=11); grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=07). (*) P=0,03 
vs. grupo CT. 
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4.3.7. Avaliação da atividade de SOD 

Em condições basais, não houve diferença na atividade da SOD entre os 

grupos CT e HAS nas sessões salina e L-arginina (P=0,66 e P=0,21, 

respectivamente). A infusão de salina não alterou a atividade de SOD (P>0,05). 

Entretanto, os grupos foram diferentes entre si durante a infusão de L-arginina 

(P=0,01) (Figura 14). 

 

 

 
Figura 13. Atividade de SOD nas sessões experimentais salina e L-arginina.  
Grupo CT, grupo controle (n=03); grupo HAS, grupo hipertensão arterial sistêmica (n=02). (*) P=0,02 
vs. grupo CT. 
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5. DISCUSSÃO 

 
Nesse estudo, testou-se a hipótese de que um aumento da biodisponibilidade 

de NO●, através da infusão de L-arginina, poderia reverter o desbalanço nos níveis 

de biomarcadores endoteliais presente em indivíduos com HAS. Os resultados do 

estudo indicaram que: 1) Os indivíduos com HAS apresentaram peroxidação lipídica 

e atividade da MMP-9 maiores que indivíduos saudáveis em condições basais; 2) A 

infusão de L-arginina foi capaz de diminuir a atividade das MMPs e a razão MMP-

9/TIMP-1 em indivíduos hipertensos; 3) Os indivíduos saudáveis apresentaram maior 

atividade de SOD que os indivíduos com HAS durante a infusão de L-arginina; 4) A 

infusão de L-arginina foi capaz de normalizar os níveis de TBARS de indivíduos 

hipertensos. 

Recentemente, diversos estudos afirmam que o comprometimento da 

biodisponibilidade de NO●, tanto por aumento da sua inativação (aumento do 

estresse oxidativo), quanto pela redução da sua produção, parecem participar da 

fisiopatologia da HAS (Cai and Harrison 2000, Chen, Pittman et al. 2008). Estudos 

mostraram que pacientes com HAS essencial (Panza, Quyyumi et al. 1990) ou com 

outras formas de HAS secundárias, incluindo a hipertensão renovascular e 

hiperaldosteronismo primário (Taddei, Virdis et al. 1993), apresentaram atenuação 

da vasodilatação dependente do endotélio. Isto sugere que estes pacientes 

possuem uma diminuição na produção ou uma redução na biodisponibilidade de 

vasodilatadores, principalmente, o NO●. Além disso, um estudo recente demonstrou 

que filhos normotensos de pais com HAS já apresentam redução da vasodilatação 

dependente de endotélio em resposta à acetilcolina (Lopes, Silva et al. 1997).  

Entretanto, estudos com ratos espontaneamente hipertensos (spontaneously 

hypertensive rats, SHR) apresentam resultados inconsistentes sobre o papel do NO● 

e sua relação com a disfunção endotelial no desenvolvimento da HAS. Estes 

estudos mostraram redução (Chou, Yen et al. 1998, Yang, Xue et al. 2011), não 

alteração (Kondrashov, Vrankova et al. 2012) e aumento (Nava, Noll et al. 1995, 

Puzserova, Csizmadiova et al. 2007) da biodisponibilidade de NO● e/ou expressão 

da eNOS, em SHR. Além disso, foi sugerido que o desenvolvimento de disfunção 

endotelial em SHR depende de muitos fatores, como a idade, o tipo de artéria e os 

métodos utilizados para a determinação da função do NO●. 
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No atual estudo, não foram observadas diferenças significativas nas 

concentrações de NO● entre os grupos CT e HAS na condição basal. Vale ressaltar 

que as amostras dos artigos citados acima apresentavam indivíduos com outras 

doenças concomitantes à HAS e/ou não faziam utilização de medicamentos. Esses 

fatores per se justificariam a diminuição da biodisponibilidade de NO●. Em nosso 

estudo, os indivíduos não apresentavam outras doenças concomitantes, entretanto, 

faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos. Há evidências de que, além da 

redução da pressão arterial, os tratamentos anti-hipertensivos possam aumentar a 

biodisponibilidade de NO● e proporcionar efeitos benéficos adicionais em órgãos-

alvo da HAS (Taddei, Virdis et al. 2000, Taddei, Virdis et al. 2002, Portaluppi, Boari 

et al. 2004).  

As MMPs parecem apresentar um papel chave nas alterações estruturais e 

funcionais associadas à HAS (Bouvet, Gilbert et al. 2005, Castro, Rizzi et al. 2008, 

Rizzi, Castro et al. 2010). No entanto, os resultados ainda são controversos acerca 

da atividade das MMPs em pacientes com HAS. A maioria dos estudos demonstrou 

que indivíduos com HAS possuem atividade da MMP-2 semelhante aos indivíduos 

saudáveis (Ahmed, Clark et al. 2006, Martinez, Lopes et al. 2006, Friese, Rao et al. 

2009). Entretanto, outros estudos mostraram que estes pacientes possuem atividade 

da MMP-2 superior (Derosa, D'Angelo et al. 2006) ou inferior (Zervoudaki, 

Economou et al. 2004) aos indivíduos normotensos. 

No estudo atual, não houve diferença na atividade da MMP-2 entre os grupos 

CT e HAS em condições basais. Essas diferenças entre estudos podem ser 

atribuídas aos diferentes critérios de seleção de pacientes, na gravidade da HAS, 

nas questões pré-analíticas e no uso de drogas que afetam os níveis de MMPs 

(Mannello, Tonti et al. 2007, Mannello, Tanus-Santos et al. 2008). De fato, estágios 

de HAS superiores a três, bem como drogas anti-hipertensivas, como bloqueador 

dos canais de cálcio, podem interferir na atividade das MMPs (Li-Saw-Hee, 

Edmunds et al. 2000, Zervoudaki 2003, Sundstrom, Evans et al. 2004, Zervoudaki, 

Economou et al. 2004, Rizzi, Guimaraes et al. 2014). 

Há também resultados inconsistentes na literatura sobre a atividade da MMP-

9. A maioria dos estudos mostrou que indivíduos com HAS possuem atividade da 

MMP-9 exacerbada (Derosa, D'Angelo et al. 2006, Friese, Rao et al. 2009, Onal, 

Altun et al. 2009), já outros demonstraram atividade da MMP-9 semelhante (Ahmed, 
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Clark et al. 2006) ou até mesmo inferior (Li-Saw-Hee, Edmunds et al. 2000, 

Zervoudaki, Economou et al. 2004) aos indivíduos normotensos.  

No estudo atual foram observadas diferenças na atividade da MMP-9 entre os 

grupos CT e HAS na condição basal. Dessa forma, os resultados do presente estudo 

corroboram a maioria dos resultados supracitados, uma vez que também foi 

verificado maior atividade basal de MMP-9 em indivíduos com HAS. Vale ressaltar 

que a atividade das MMPs depende das concentrações totais da enzima e dos seus 

respectivos inibidores (TIMPs) (Papazafiropoulou and Tentolouris 2009, Zitka, 

Kukacka et al. 2010). Atualmente, diversos estudos afirmam que o desbalanço entre 

MMP-9 e TIMP-1 altera o metabolismo do colágeno e da elastina que, por sua vez, 

leva a alterações estruturais e funcionais da parede arterial de indivíduos com HAS 

(Tayebjee, MacFadyen et al. 2003, Tayebjee, Nadar et al. 2004, Su, Gao et al. 

2012). 

No entanto, os resultados ainda são conflitantes em relação à concentração 

plasmática de TIMP-1 em pacientes com HAS. Diversos estudos demonstraram que 

indivíduos com HAS possuem aumento na concentração plasmática de TIMP-1 

(Laviades, Varo et al. 1998, Lindsay, Maxwell et al. 2002, Tayebjee, Nadar et al. 

2004), já outros estudos demonstraram concentração de TIMP-1 reduzida (Li-Saw-

Hee, Edmunds et al. 2000, Kalogeropoulos, Tsiodras et al. 2011, Ab Hamid, 

Mohtarrudin et al. 2012) quando comparados a indivíduos saudáveis. No presente 

estudo, não foram observadas diferenças na concentração plasmática basal de 

TIMP-1 entre os grupos CT e HAS. Essa inconsistência entre os estudos podem ser 

atribuídas à falta de critérios para a seleção do grupo controle e de pacientes 

(Tayebjee, Nadar et al. 2004), na gravidade da HAS (Dhingra, Pencina et al. 2009, 

Onal, Altun et al. 2009), em doenças concomitantes e no uso de medicamentos (Li-

Saw-Hee, Edmunds et al. 2000, Tayebjee, Nadar et al. 2004).  

Desde a década de 1960, sabe-se da existência de uma associação entre as 

EROs e a HAS (Romanowski, Murray et al. 1960). Entretanto, somente na década 

de 1990 o papel do estresse oxidativo no desenvolvimento da HAS começou a ser 

investigado (Nakazono, Watanabe et al. 1991). Evidências sugerem que o estresse 

oxidativo seja uma das principais causas da redução da biodisponibilidade de NO 

nas doenças cardiovasculares (Rajagopalan, Kurz et al. 1996, Jia, Aoyagi et al. 

2010, Bhatia, Elmarakby et al. 2012).  
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Estudos recentes mostraram que indivíduos com HAS apresentam níveis 

maiores de EROs quando comparados a indivíduos normotensos (Pedro-Botet, 

Covas et al. 2000, Lip, Edmunds et al. 2002). Estudos com modelos animais também 

demonstraram uma correlação positiva entre o aumento das EROs e os níveis de 

pressão arterial (Bhatia, Elmarakby et al. 2012). Dessa forma, parece que as EROs 

participam na regulação da pressão arterial, sendo um mediador na fisiopatologia da 

HAS. Um possível mecanismo envolvido nesse processo está relacionado ao 

aumento na concentração plasmática de angiotensina II na HAS (Rajagopalan, Kurz 

et al. 1996). A angiotensina II é capaz de estimular o complexo NADPH oxidase e, 

consequentemente, elevar a produção de O2
●- (Zalba, Beaumont et al. 2000). No 

presente estudo, foram verificados maiores níveis basais de TBARS em indivíduos 

com HAS na sessão L-arginina. Portanto, esse resultado corrobora com os 

supracitados, uma vez que o aumento da peroxidação lipídica, medido pelo método 

de TBARS, tem sido frequentemente utilizado como um indicador de aumento do 

estresse oxidativo na HAS. 

Em relação à produção de agentes antioxidantes, cabe destacar que estudos 

anteriores demonstraram uma redução na pressão arterial de SHR, em resposta à 

administração de SOD (Nakazono, Watanabe et al. 1991), uma importante enzima 

do sistema de defesa antioxidante endógeno. Adicionalmente, estudos clínicos 

recentes observaram uma redução da atividade antioxidante em pacientes com HAS 

quando comparados a indivíduos saudáveis (Redon, Oliva et al. 2003, Khullar, Relan 

et al. 2004).  

Sabe-se que a elevada produção de O2●- pode reagir com NO•, formando o 

radical livre ONOO- e esta reação apresenta uma constante de velocidade três 

vezes maior que a reação de dismutação de O2●- pela SOD (Schnackenberg, Welch 

et al. 1998). Assim, a presença de elevados níveis de O2
●-, comumente encontrada 

na HAS, amplificaria o estresse oxidativo. Outro aspecto importante sobre a 

atividade do sistema antioxidante diz respeito ao fato de que a reação enzimática é 

favorecida quando as concentrações de SOD excedem a do radical livre, o que 

ocorre apenas em condições fisiológicas (Griendling and FitzGerald 2003). Esses 

aspectos supracitados explicariam, em parte, os fenômenos pró-oxidantes da 

hipertensão (Cai and Harrison 2000, Griendling and FitzGerald 2003, Griendling and 

FitzGerald 2003). Entretanto, no presente estudo não houve diferença na atividade 
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da SOD entre os grupos CT e HAS, em condição basal. Esse resultado diverge da 

literatura acima descrita, provavelmente, pelo número de pessoas avaliadas. No 

presente estudo, somente um subgrupo de cinco indivíduos foi utilizado nessas 

análises, o que pode ter dificultado o aparecimento de diferenças em condições 

basais. 

A L-arginina é o substrato para a síntese de NO● através da NOS. O NO●, por 

sua vez, é um radical livre com potente ação vasodilatadora e, por isso, medeia boa 

parte dos efeitos desse aminoácido no sistema cardiovascular (Maxwell and Cooke 

1998). Uma deficiência de L-arginina está associada com o desacoplamento da via 

L-arginina-NO●, o que resulta num aumento na geração de ânion superóxido 

mediado pela eNOS concomitante à diminuição na formação de NO● (Wascher, 

Posch et al. 1997). Além disso, alguns estudos demonstraram que uma diminuição 

dos níveis circulantes de L-arginina está associada ao desenvolvimento de HAS em 

modelos animais (Wakabayashi, Yamada et al. 1994, Zhou, Kosaka et al. 2001). 

No presente estudo, a infusão de L-arginina aumentou a concentração de 

NO● e a frequência cardíaca apenas no grupo CT. Por outro lado, não foram 

observadas alterações na pressão arterial média em resposta à infusão de L-

arginina nos grupos CT e HAS. Um estudo anterior demonstrou que a infusão desse 

aminoácido pode produzir aumento da concentração de NO● e vasodilatação em 

indivíduos saudáveis (Nakaki, Hishikawa et al. 1990), sem reduções significativas na 

pressão arterial (Piatti, Fragasso et al. 2003). Em relação aos pacientes com HAS, 

um estudo realizado por Panza e colaboradores (Panza, Casino et al. 1993) 

demonstrou que a infusão intra-arterial de L-arginina não conseguiu melhorar a 

função endotelial em pacientes com HAS. Esta evidência aponta que a disfunção 

endotelial observada nesses pacientes pode não estar associada à uma diminuição 

da disponibilidade de substrato para a produção de NO●.  

Considerando que a maior parte da L-arginina endógena é produzida pelo rim, 

via citrulina intestinal, alguns estudos avaliaram se a carência de L-arginina seria o 

único mecanismo responsável por alterações hemodinâmicas verificadas em 

pacientes com HAS (Friese, Rao et al. 2009).  Alguns estudos demonstraram que a 

administração oral ou intravenosa crônica de L-arginina por quatro semanas foi 

capaz de restaurar a produção de NO●, aumentar a excreção urinária de GMPc, 

H2O2, 8-isoprostano, tromboxano B2 e diminuir os níveis plasmáticos de nitrato e 
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nitrito, prevenindo o desenvolvimento de HAS em ratos submetidos à dieta rica em 

sódio (Chen and Sanders 1991, Fujii, Zhang et al. 2003). Em contrapartida, outros 

estudos demonstraram que a infusão intravenosa de L-arginina (30 g por 30 min) 

melhorou apenas a hemodinâmica sistêmica e renal de pacientes com hipertensão 

essencial, sem alterar os níveis plasmáticos de nitrito e nitrato (Maxwell and Cooke 

1998, Higashi, Oshima et al. 1999).  

Entretanto, os resultados ainda são divergentes quanto aos efeitos da infusão 

de L-arginina sobre os mecanismos envolvidos na biodisponibilidade de NO● em 

pacientes com HAS (Kieler-Jensen, Ricksten et al. 1994, Wennmalm, Benthin et al. 

1994, Moore, Darley-Usmar et al. 1995, Luiking, Engelen et al. 2010). Assim, 

acredita-se que os efeitos hemodinâmicos observados em pacientes com HAS, em 

resposta a infusão de L-arginina, não seja decorrente de alterações, somente, na via 

L-arginina-NO● (Higashi, Oshima et al. 1999). 

Uma hipótese seria que o aumento dos níveis de ADMA (L-arginina dimetil 

assimétrica), um antagonista endógeno da L-arginina, poderia também levar a 

alterações na biodisponibilidade de NO● (Vallance, Leone et al. 1992, Miyazaki, 

Matsuoka et al. 1999). De forma geral, os altos níveis de ADMA endógeno, 

normalmente encontrados em indivíduos com HAS, poderia competir com o 

acoplamento entre L-arginina e eNOS, com consequente redução na produção de 

NO (Vallance, Leone et al. 1992, Panza, Casino et al. 1993, Taddei, Virdis et al. 

1996, Fleck, Janz et al. 2001).  

Outra hipótese é que alterações estruturais nos transportadores da L-arginina, 

podem estar envolvidas na HAS (Schlaich, Parnell et al. 2004). Atualmente, sabe-se 

que a inibição do transporte de L-arginina em pacientes com HAS pode ser realizada 

pelos seguintes mecanismos: 1) Indiretamente, por bloqueio do transportador de L-

arginina na membrana plasmática; 2) Por trans-estimulação, através do efluxo de L-

arginina intracelular para o meio extracelular; e 3) Diretamente, com ligação do 

inibidor a enzima NOS (McDonald, Zharikov et al. 1997, Zheng, Wang et al. 2000, 

Schlaich, Parnell et al. 2004). Devido ao paradoxo da L-arginina, uma diminuição ou 

alteração do transporte de L-arginina pode interferir com a fornecimento de L-

arginina para a eNOS, conduzindo assim a uma diminuição da síntese de NO● 

(Tsikas, Boger et al. 2000). 
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Por fim, outra hipótese se concentra no caráter analítico da medida e no 

consumo de NO● na HAS. Seria plausível pensar que a medida sérica e sistêmica de 

NO pode não refletir o efeito local ou que exista um aumento do consumo por parte 

dos indivíduos HAS, não sendo possível detectar o aumento na produção de NO 

(Vaughn, Kuo et al. 1998). 

Estudos in vitro e em modelos animais indicam que a concentração sérica de 

NO● se correlaciona negativamente com os níveis circulantes de MMP-9, sugerindo 

que existe uma relação inversa entre NO● e MMP-9 (Eberhardt, Beeg et al. 2000, 

Gurjar, DeLeon et al. 2001). Uma relação inversa também foi observada entre os 

níveis de nitrito e MMP-9 em indivíduos saudáveis (Demacq, Metzger et al. 2008, 

Metzger, Sandrim et al. 2012). Adicionalmente, estudos anteriores mostraram que 

doadores de NO● diminuem a expressão de MMP-9 (Eberhardt, Beeg et al. 2000, 

Phillips, Birnby et al. 2001) e, consequentemente, podem inibir importantes vias 

envolvidas na patogênese de doenças cardiovasculares (Souza-Costa, Zerbini et al. 

2005, Sinha, Hannawa et al. 2006, Neto-Neves, Dias-Junior et al. 2011). 

No presente estudo, a infusão de L-arginina diminuiu as atividades das MMP-

2 e MMP-9 apenas no grupo HAS. Vale ressaltar que a atividade proteolítica das 

MMPs pode ser regulada por 2 mecanismos: 1) transcrição do gene ou 2) Inibição 

da enzima por inibidores endógenos (TIMPs) (Androulakis, Tousoulis et al. 2012). 

Recentemente, um estudo avaliou a atividade de MMP-9 e a concentração de TIMP-

1 em indivíduos com HAS, antes e depois de tratamento com anti-hipertensivo 

(bloqueadores do sistema renina-angiotensina). Os resultados demonstraram que 

antes do tratamento, os indivíduos do grupo com HAS apresentavam elevada 

atividade de MMP-9 e concentração reduzida de TIMP-1. Entretanto, após três 

meses de tratamento, a atividade de MMP-9 diminuiu, ao passo que os níveis de 

TIMP-1 aumentaram (Onal, Altun et al. 2009).  

Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas, o grupo HAS 

apresentou uma tendência de aumento na concentração de TIMP-1 após a infusão 

de L-arginina (P=0,06 vs. basal). Além disso, a razão MMP-9/TIMP-1 diminuiu 

significativamente no grupo HAS. Dessa forma, seria razoável especular que a 

infusão de L-arginina contribuiu para a redução da atividade líquida da MMP-9 

através do aumento da concentração de TIMP-1.  
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Na ausência ou diminuição da concentração de L-arginina, a eNOS pode 

produzir O2
●- e H2O2 . Esse fenômeno é conhecido como desacoplamento da eNOS 

(Wattanapitayakul and Bauer 2001, Wassmann, Wassmann et al. 2004). O motivo 

exato pelo qual essa alteração ocorre ainda permanece incompreendido. No 

entanto, sabe-se que o desacoplamento da eNOS no endotélio pode levar ao 

estresse oxidativo e disfunção endotelial através de três mecanismos: (A) redução 

na produção enzimática de NO●, permitindo que as EROs possam reagir e atacar 

outros alvos celulares; (B) produção de O2
●- pela eNOS, o que contribui para o 

estresse oxidativo; e (C) desacoplamento parcial da eNOS, fazendo com que 

ambos, O2
●- e NO●, sejam produzidos simultaneamente. Sob essas circunstâncias, a 

eNOS pode tornar-se gerador de OONO- e levar ao aumento do estresse oxidativo 

(Cai and Harrison 2000) (Figura 14). 

Em condições patológicas, como na HAS, as quais existem altas 

concentrações de superóxido e baixa de antioxidantes (Pedro-Botet, Covas et al. 

2000), a L-arginina pode reduzir os níveis de O2
●- através do aumento 

biodisponibilidade de NO● (Pritchard, Groszek et al. 1995, Kakoki, Kim et al. 2004). 

Resumidamente, o NO● produzido reagiria com O2
●-, neutralizando-o. Além disso, o 

OONO- formado pela reação entre NO e O2
●-, agiria como doador de NO● por uma 

via não-enzimática (Nagase, Takemura et al. 1997). 

A infusão de L-arginina, no presente estudo, reduziu os níveis de TBARS 

plasmáticos no grupo HAS, normalizando-os. Entretanto, essa redução do estresse 

oxidativo em indivíduos com HAS não deve ser atribuída ao aumento da produção 

de agentes antioxidantes, uma vez que o grupo CT apresentou maior atividade de 

SOD que o grupo HAS durante a infusão de L-arginina. Nesse contexto, outros 

mecanismos regulatórios devem ser mencionados. A L-arginina per se parece 

exercer uma ação antioxidante que conduz à desativação dos radicais livres 

(Wascher, Posch et al. 1997). Foi verificado em um estudo anterior que esse 

aminoácido promove o reacoplamento do transporte de elétrons na eNOS e, desta 

forma, rompe o círculo vicioso, levando a uma redução do estresse oxidativo 

(Jahangir, Vita et al. 2009).  
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    Figura 14. Síntese de NO em indivíduos saudáveis e em doentes. 
    (Adaptado de Phil Chowienczyk et al. The Lancet, 1997.) 

 

Os nossos resultados devem ser interpretados, considerando algumas 

limitações. A primeira limitação se refere ao pequeno tamanho da amostra. Contudo, 

o estudo apresentou poder estatístico de 0,98 para evidenciar diferenças nos níveis 

de NO entre os grupos em questão após a infusão de L-arginina. Além disso, nosso 

estudo foi o primeiro a observar o efeito in vivo da L-arginina sobre a atividade das 

MMP sem pacientes com HAS. A segunda limitação se concentra na utilização de 

medicamentos anti-hipertensivos pelos pacientes com HAS. Já é sabido que alguns 

anti-hipertensivos são capazes de reduzir a atividade de metaloproteinases e elevar 

a concentração de seus inibidores, contribuindo para melhora da função endotelial 

(Ceron, Castro et al. 2010, Ferraz, Sousa-Santos et al. 2013, Rizzi, Guimaraes et al. 

2014). Mesmo com a utilização de medicamentos, os indivíduos do grupo HAS 

apresentaram maior atividade de MMP-9 em condições basais. Além disso, as 

avaliações foram realizadas após um período de washout de 24h. 

É importante destacar que a HAS é uma doença de alta prevalência, 

diagnosticada em mais de 30% da população mundial. Dessa forma, se faz 

necessário entender os mecanismos relacionados ao seu desenvolvimento. Assim, 
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novos marcadores bioquímicos e moleculares da função endotelial podem atuar 

como alvos terapêuticos, abrindo novos caminhos para o tratamento e prevenção da 

HAS. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Apesar de os pacientes com hipertensão apresentarem uma menor 

biodisponibilidade de NO●, a infusão de L-arginina foi capaz de reduzir as atividades 

totais das metaloproteinases -2 e -9, bem como da atividade líquida da MMP-9 

(MMP-9/TIMP-1). Além disso, a infusão de L-arginina reduziu os níveis de 

peroxidação lipídica, contudo, não alterou a atividade antioxidante desse grupo de 

indivíduos.  
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8. ANEXOS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: “Efeitos da infusão de L-arginina sobre marcadores bioquímicos, 

celulares e moleculares da função endotelial induzidos por fluxo sanguíneo 

oscilatório em indivíduos com hipertensão”  

Pesquisadores responsáveis: Profª. Drª. Natalia Galito Rocha Ayres e Prof. Dr. 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-2403 / (21) 991665358 

Nome do voluntário:__________________________________________________ 

Data de nasc:________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

R.G.:_______________Telefone:________________________________________ 

Responsável Legal (quando for ocaso):___________________________________ 

R.G. do responsável legal:_____________________________________________ 

          O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Efeitos da 

infusão de L-arginina marcadores bioquímicos, celulares e moleculares da 

função endotelial induzidos por fluxo sanguíneo oscilatório em indivíduos com 

hipertensão”, de responsabilidade dos pesquisadores Profa. Dra. Natália Galito 

Rocha Ayres e Prof. Dr. Antonio Claudio Lucas 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). 

 A hipertensão arterial ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial e um 

importante fator de risco para doenças cardíacas. O projeto tem como objetivo 

avaliar os efeitos de um aminoácido (L-arginina) sobre variáveis bioquímicas, 

celulares, moleculares da função vascular em indivíduos que apresentação pressão 

arterial elevada. A L-arginina é um aminoácido necessário para a produção de óxido 

nítrico, substância que promove dilatação dos vasos. A aplicação intravenosa de L-

arginina gera efeitos biológicos capazes de melhorar a função vascular de pacientes 

com hipertensão. A utilização de L-arginina ou soro fisiológico (NaCl 0.9%) serão 

escolhidas de forma aleatória, isto é, será realizado um sorteio para indicar uma 

dessas duas condições para o senhor(a). Participando do estudo, os seus dados 

pessoais e as informações referentes a tratamentos e doenças prévias (que já teve 

antes), assim como as da sua consulta atual (doença cardíaca, tratamentos, exames 

realizados e evolução clínica) serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um 

dos médicos da equipe e será assegurado os sigilos destes dados. Serão realizadas 

coletas de sangue nas duas sessões (com infusão de L-arginina e soro fisiológico), 

ou em qualquer momento que se faça necessário. Este sangue será utilizado para 

análise de variáveis bioquímicas, celulares e moleculares, a fim de melhor 

compreender alguns mecanismos envolvidos na hipertensão arterial. Caso haja 
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acidentes de trabalho envolvendo sangue, exames de triagem serão realizados no 

sangue do paciente para se excluir a possibilidade de transmissão ao avaliador. Os 

pacientes que participarem dessa pesquisa não terão qualquer ônus econômico (não 

terão que pagar nada) em decorrência da pesquisa, bem como não haverá 

compensação financeira por participar do mesmo. Durante todo o estudo, haverá o 

acompanhamento de um médico de nosso laboratório. O paciente poderá 

interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, sem necessidade de 

justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo para o seu 

tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e 

poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja revelado. 

           O benefício esperado com este trabalho será avaliar o uso de uma medida 

não farmacológica que visa atenuar os efeitos da hipertensão arterial, bem como 

estudar mecanismos bioquímicos, celulares e moleculares envolvidos na 

hipertensão. 

 

 Eu,______________________________________, RG nº___________,declaro ter  
(paciente ou seu responsável legal)  

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Niterói,____de_______________________de________. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

 

 

Niterói,____de_______________________de________. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Testemunhas 


