
 

 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 

 

 

VILMA PINTO DE ARAÚJO PAULINO 

 

 

 

 

 

 

 

REPERCUSSÕES MORFOFUNCIONAIS DA RADIAÇÃO GAMA EM 

AORTA DE RATOS: INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM 

CAPTOPRIL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MARÍLIA 

2016 

  



 

 

 

Vilma Pinto de Araújo Paulino 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussões morfofuncionais da radiação gama em aorta de ratos: influência do tratamento 

com captopril 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

Mestrado Acadêmico em “Saúde e 

Envelhecimento” da Faculdade de 

Medicina de Marília, para obtenção do 

titulo de Mestre. Área de concentração: 

Saúde e Envelhecimento 

 

Orientador: Dr. Agnaldo Bruno Chies 

Coorientador: Dr. Gustavo Arruda Viani 

 

 

 

 

 

 

Marília 

2016 

  



 

 

 

Autorizo a reprodução parcial ou total deste trabalho, para fins de estudo e pesquisa, desde 

que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Paulino, Vilma Pinto de Araújo. 

Repercussões morfofuncionais da radiação gama em aorta de ratos: 

influência do tratamento com captopril/ Vilma Pinto de Araújo 

Paulino. - - Marília, 2016. 

     57 f. 

 

     Orientador: Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies. 

     Coorientador: Prof. Dr. Gustavo Arruda Viani. 

     Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde e Envelhecimento) - 

Faculdade de Medicina de Marília. 

 

1. Radiação ionizante. 2. Endotélio. 3. Sistema renina-

angiotensina. 4. Captopril. 

P328r 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu marido Ricardo Filipe Paulino, fiel 

companheiro de todas as horas. 

À minha sogra Delfina da Conceição Guimarães (in 

memoriam) por seu apoio incondicional ao longo dos 

anos de convivência. 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 
 

 

 

Ao meu orientador, Dr. Agnaldo Bruno Chies 

 

A quem sou muito grata por acreditar na minha capacidade para o desenvolvimento desta 

tarefa e que com zelo e dedicação me orientou ao longo desses dois anos de trabalho.  

Por sua paciência e seu otimismo, sempre me mostrando que mesmo nos momentos mais 

difíceis, sempre é possível encontrar uma solução.  

Também pelo incentivo continuo à busca pelo conhecimento que muito contribuiu para minha 

formação de mestre e meu crescimento profissional. 

 

Ao Dr. Gustavo Arruda Viani 

 

Meu Coorientador, pela sua participação e disponibilidade em contribuir para que esta 

pesquisa se tornasse possível, sem o qual, este trabalho não seria possível. 

 

À Dra. Maria Angélica Spadella 

 

Pela sua contribuição imensurável, auxiliando de forma direta e com dedicação na execução 

desta pesquisa no laboratório de Embriologia Humana da Famema. 

  



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, pela vida e aprendizado constante na busca do aperfeiçoamento. 

 

Aos meus pais por me sempre fazer minhas próprias escolhas ao longo da vida e pelas lições 

que me sustentaram até aqui. 

 

Aos Professores do Mestrado acadêmico em Saúde e Envelhecimento da Famema que tanto 

contribuíram para a minha formação acadêmica. 

 

Aos colaboradores e colegas do laboratório de Farmacologia, Alisson e Priscila Ledo pelo 

auxílio e boa vontade na colaboração para que esteve trabalho fosse executado com êxito. 

 

À Paula Helena Berti, aluna de iniciação científica, por sua contribuição no processamento 

das amostras para análise histológica.  

 

Ao Tiago Aurélio Aragão, também pela ajuda prestada no processamento das amostras 

histológicas deste trabalho. 

 

Aos técnicos da radiologia do Hospital das clínicas pela colaboração e presteza com que 

auxiliaram em parte desta pesquisa. 

 

À minha amiga Naira Mansano, com quem tive o prazer de compartilhar muitas experiências 

e alegrias durante esses dois anos em que estivemos unidas pelo mesmo propósito.  

 

À bibliotecária da Famema Cláudia e Aline, pela disponibilidade em ajudar sempre que 

necessário.  

 

Aos funcionários da Secretaria de pós-graduação da Famema pela colaboração e suporte nas 

questões burocráticas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... ninguém é capaz de fazer qualquer coisa sozinho. 

Mesmo o artista, o poeta que trabalha apenas as 

ideias que surgem de sua inspiração e nada mais 

precisa que apenas as palavras que saem de sua boca, 

ainda assim, não vive sozinho neste mundo, e se 

quiser dar vida a sua arte precisa de quem a julgue e, 

se possível, aprecie”. 

(Sebastião Imbiriba) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A radioterapia é um dos tratamentos utilizados contra o câncer, doença que 

provoca cerca de 8,2 milhões de mortes por ano no mundo. Embora seja eficaz, pode 

apresentar efeitos indesejados em tecidos hígidos, inclusive no endotélio vascular. Sabe-se 

que os danos teciduais induzidos pela radiação são decorrentes da produção de espécies 

reativas de oxigênio. Além disso, os efeitos deletérios da radiação sobre os tecidos são 

potencializados pelo Sistema Renina-Angiotensina (SRA). Estudos prévios com inibidores do 

SRA mostraram efeitos protetores sobre tecidos renais e pulmonares de animais submetidos à 

radiação gama, porém nenhum estudo dessa natureza foi realizado em aorta. Objetivo: 

Verificar se a radiação gama promove alterações estruturais e funcionais em aortas de ratos e 

se a inibição do SRA reverte estas possíveis modificações. Metodologia: Quarenta e oito 

ratos machos Wistar foram divididos em 4 grupos de 10-12 animais: 0 Gy/Veículo; 0 

Gy/Captopril; 10 Gy/Veículo e 10 Gy/Captopril. O tratamento com captopril (35mg/Kg/dia) 

foi iniciado 7 dias antes da irradiação e mantido até o 15° dia pós irradiação. Os animais 

foram eutanasiados em câmara de CO2 e as aortas abdominais foram removidas para estudo 

morfológico e funcional. Para o estudo da reatividade vascular foram utilizados alguns anéis 

provenientes dessas aortas em banho de órgãos. Estas preparações foram desafiadas com 

acetilcolina (ACh), noradrenalina (NOR), Cloreto de potássio (KCl) e nitroprussiato de sódio 

(NPS). Foram também realizadas análises morfológicas das aortas desses animais para 

verificar se houveram alterações estruturais nas aortas desses animais. Resultados: Não 

houve modificações significativas das respostas à ACh, NOR salina, KCL ou NPS entre os 

grupos, não sendo evidenciados valores de Emax ou pEC50 estatisticamente significativos. As 

análises de peroxidação lipídica e avaliação do estresse oxidativo não mostraram valores 

estatisticamente significativos entre os grupos. Os dados morfométricos da estrutura da aorta 

também não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos tratados e 

controle. Assim como não foram perceptíveis mudanças estruturais na morfologia das aortas 

analisadas por diferentes métodos de coloração. 

 

Palavras-Chave: Radiação ionizante. Endotélio. Sistema renina-angiotensina. Captopril. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Radiation therapy is one of the treatments used against cancer, a disease that 

causes about 8.2 million deaths a year worldwide. Although effective, can present unwanted 

effects in healthy tissues, particularly the vascular endothelium. It is known that the tissue 

damage induced by radiation is due to the production of reactive oxygen species. In addition, 

the deleterious effects of radiation on the tissues are amplified by the renin-angiotensin 

system (RAS). Previous studies with ACE inhibitors have shown protective effects on kidney 

and lung tissues of animals treated with gamma radiation, but no such study was carried out in 

aorta. Objective: To determine if the gamma radiation promotes structural and functional 

changes in aortas of mice and the inhibition of the ACE reverses these possible changes. 

Methods: Forty-eight male Wistar rats were divided into 4 groups of 10-12 animals: 0 

Gy/vehicle; 0 Gy/captopril; 10 Gy/vehicle and 10 Gy/captopril. Treatment with captopril (35 

mg/kg/day) was started 7 days before irradiation and continued until the 15th day after 

irradiation. The animals were euthanized in CO2 chamber and abdominal aortas were removed 

for morphological and functional study. For the study of vascular reactivity were used some 

rings from these aortas in organ bath. These preparations were challenged with acetylcholine 

(ACh), norepinephrine (NOR), potassium chloride (KCl) and sodium nitroprusside (SNP). 

Morphological analysis of aortas of these animals was also carried out to see if there have 

been structural changes in the aortas of these animals. Results: There were not significant 

changes in response to ACh, saline NOR, KCL or NPS between groups, not being evidenced 

Emax or pEC50 values statistically significant. The analysis of lipid peroxidation evaluation did 

not show statistically significant differences between groups. The morphometric data of the 

aortic structure also did not show statistically significant differences between the treated and 

control groups. As there were no noticeable structural changes in the morphology of aortas 

analyzed by different staining methods. 

 

Key words: Gama radiation. Endothelium. renin-angiotensin system. Captopril. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Radiação ionizante: benefícios e malefícios 

 

O câncer é um problema de saúde pública mundial associado ao envelhecimento. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), espera-se para 2030 cerca de 27 

milhões de casos incidentes, 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas portadoras da 

doença. Ainda de acordo com o relatório Estimativa da incidência de Câncer no Brasil - 

2015, o câncer provoca atualmente cerca de 8,2 milhões de mortes por ano no mundo e 14,1 

milhões de novos casos surgem a cada ano. No Brasil foram registradas 176.098 mortes por 

câncer em 2010 e, entre os anos de 2011 e 2012, o índice de óbitos a cada 100.000 habitantes 

homens aumentou de 100,47 para 103,2 e de 83,99 para 86,92 entre as mulheres. Além disso, 

são esperados 596 novos casos para o ano de 2016.
(1)

 Esse aumento na incidência de câncer 

está possivelmente associado ao envelhecimento da população mundial. Embora seja 

complexo e multifatorial, sabe-se que há uma estreita relação entre o envelhecimento e o 

surgimento das neoplasias malignas.
(2)

 

Diversas estratégias terapêuticas têm sido empregadas isoladas ou combinadamente 

para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer, como as intervenções cirúrgicas, a 

quimioterapia e a hormonioterapia. Outro tratamento bastante útil no tratamento do câncer é a 

radioterapia, que consiste na aplicação programada de doses elevadas de radiação ionizante 

com a finalidade de eliminar células tumorais e/ou impedir o seu crescimento, causando o 

menor dano possível aos tecidos hígidos intermediários ou que estão nas adjacências.
(3)

 

Entende-se por radiação ionizante, partículas e fótons que tem energia suficiente para ionizar 

átomos no corpo humano, induzindo assim mudanças químicas que podem ser biologicamente 

importantes para o funcionamento das células.
(4)

 

Esta esperada seletividade de ação sobre os tecidos tumorais, contudo, nem sempre é 

plena na prática clínica. Os efeitos indesejados da exposição ao tratamento radioterápico 

podem ser observados em diversos órgãos ou sistemas, como pulmão, rins e sistema 

cardiovascular.
(5-7) 

A lesão pulmonar é um fenômeno comumente observado em decorrência 

da exposição à radiação ionizante, que vai da ”pneumonite” na fase aguda, à fibrose pulmonar 

mais tardiamente.
(5,8-10) 

Ward et al.,
(10)

 ao estudar o pulmão de ratos irradiados com 30 Gy 

observaram espessamento septal causado pela hipercelularidade e acumulação de fibras de 

colágeno, além de excesso de células provenientes do plasma (histiócitos, fibroblastos e 

mastócitos) no interstício deste órgão. Há relatos também de dano cerebral
(11)

 e renal
(12-14) 

pós-
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radioterapia. Em um estudo realizado em porcos, foi observado que duas semanas após a 

irradiação dos rins com dose única 10,7 Gy (em cada um) houve aumento da taxa de filtração 

glomerular e do fluxo renal efetivo de plasma, fenômeno este aparentemente dependente de 

angiotensina II (Ang II). Porém, 8-16 semanas após a irradiação, tanto a taxa de filtração 

glomerular quanto o fluxo renal efetivo de plasma mostraram-se significativamente reduzidos 

em relação aos animais não irradiados.
(15)

 

Os benefícios da radioterapia também são contrabalançados por um aumento do risco 

de eventos cardiovasculares.
(16-17)

 A irradiação de ratos com dose única de 10 Gy sobre o tórax 

promoveu danos cardiovasculares em um período de 120 dias, caracterizados por redução da 

densidade de pequenos vasos cardíacos, assim como do diâmetro dos mesmos. Nestes 

animais, a análise histológica dos tecidos cardíacos revelou também esclerose parcial ou total 

do lúmen dos vasos devido ao espessamento de suas paredes, assim como fibrose periarterial 

e deposição de colágeno ao redor dos vasos cardíacos irradiados.
(17)

 Estes autores sugerem 

que estes achados podem estar relacionados à gênese de doenças cardiovasculares. A 

pericardite aguda pós-radiação, bem como outras doenças do pericárdio, do miocárdio e a 

disfunção valvular, são também complicações comuns que ocorrem poucas semanas após a 

radioterapia.
(3)

 

 

1.2 Impacto da radiação ionizante sobre o endotélio vascular 

 

 A partir do estudo de Furchgott e Zawadski,
(18)

 este tecido deixou de ser considerado 

apenas uma proteção física (um “teflon”) presente na luz dos vasos sanguíneos e passou a ser 

entendido como um órgão endócrino uma vez que produz substâncias que medeiam 

importantes processos fisiológicos e fisiopatológicos.
(19) 

Como um dos principais mediadores 

de origem endotelial, podemos citar o óxido nítrico (NO), uma substância vasodilatadora que 

exerce importante função na modulação do tônus vascular.
(20)

 O NO exerce um papel 

destacado na fisiologia endotelial em todo o sistema cardiovascular. No que se refere à 

modulação de tônus, a literatura aponta o NO como o principal mediador do relaxamento 

endotélio-dependente induzido por acetilcolina em vasos calibrosos que exercem papel de 

condutância, como a aorta.
(21) 

Outras substâncias vasodilatadores de origem endotelial, tais 

como o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) e a prostaciclina, também estão 

envolvidos na fisiologia endotelial e, aparentemente, atuam paralelamente ao NO na 

modulação do tônus de vasos, sobretudo os de resistência.
(22)

 O endotélio vascular também 

produz substâncias contráteis que são importantes para a manutenção do tônus vascular, entre 
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elas a prostaglandina (PGH2), a tromboxanaA2 (TXA2), a angiotensina II (Ang II), a 

endotelina-1 (ET-1), entre outros.
(23) 

Através desses e de outros mediadores químicos, o 

endotélio regula também a agregação plaquetária, a adesão de monócitos e as respostas 

proliferativas das células musculares lisas.
(19) 

Quando estes mecanismos são prejudicados, 

condição denominada como disfunção endotelial, pode ter início diversos processos 

fisiopatológicos, como a hipertensão e a aterogênese.
(24)

 

Além das substâncias anteriormente mencionadas, o endotélio vascular pode 

produzir as chamadas espécies reativas de oxigênio (EROs).
(23)

 Entende-se por EROs, um 

conjunto de substâncias que inclui tanto radicais de oxigênio, como o ânion superóxido (O2
-
), 

ânion hidroxila (HO2
-
), peróxido (RO2

-
) e hidroperóxido (OH2

-
), assim como certos agentes 

oxidantes não radicais, tais como o peróxido de hidrogênio (H2O2).
(25)

 Quando a produção de 

EROs excede a capacidade antioxidante tecidual tem-se uma condição descrita como estresse 

oxidativo.
(26)

 Isto pode ocorrer como resultado de uma elevada geração de EROs, prejuízo do 

sistema antioxidante ou uma combinação de ambos.  

Sabe-se que o estresse oxidativo é uma condição fisiopatológica diretamente 

relacionada à disfunção endotelial.
(26)

 Isto porque as EROs reagem com o NO, reduzindo sua 

biodisponibilidade.
(27-28)

A este respeito, o O2
-
 presente no meio endotelial reage com o NO, 

formando o peroxinitrito(ONOO
-
) que é uma substância contra a qual não existem defesas 

antioxidantes naturais.
(29)

 O ONOO
-
, diferentemente do NO, não tem ação vasodilatadora, 

antiaterogênica e antitrombótica. As EROs também oxidam a tetrahidrobiopterina (BH4) que é 

um cofator da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), fazendo com que esta enzima atue de 

forma desacoplada. Nesta condição, a eNOS produz O2
- 

ao invés de NO, o que pode dar 

origem a um ciclo vicioso que amplifica a disfunção endotelial.
(30)

 

Tem sido proposto que o endotélio vascular também pode sofrer danos decorrentes 

da radiação ionizante.
(16,31-37) 

Estudos correlacionam a disfunção endotelial induzida pela 

radioterapia com o surgimento de várias complicações cardiovasculares, tais como: 

aterosclerose, doenças do pericárdio, doenças do miocárdio, dentre outras.
(38) 

A radiação gama 

causa disfunção endotelial através da produção de espécies reativas de oxigênio.
(37,39-40)

 Em 

um estudo com camundongos submetidos a doses de radiação de 1 a 9 cGy fracionadas em 3 

vezes por semana por 3 semanas consecutivas, perfazendo um total superior a 2250 cGy, foi 

constatado disfunção endotelial pelo aumento da produção de EROs nas arteríolas intestinais 

desses animais. Esta disfunção endotelial foi caracterizada por uma atenuada vasodilatação 

induzida por ACh comparada ao grupo controle.
(37)
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Em outro estudo observou-se que a radiação gama (dose única de 500 cGy em corpo 

inteiro) promove um significativo aumento tanto da expressão como da atividade da enzima 

xantina oxidase em aorta de ratos.
(39)

 Nesses animais, a função endotelial foi investigada e o 

relaxamento dependente do endotélio induzido por acetilcolina estava significativamente 

atenuado. Já nos animais irradiados que foram previamente tratados com oxipurinol, um 

inibidor específico da xantine oxidase, o relaxamento da aorta induzido por acetilcolina foi 

restaurado. Ainda segundo estes autores, esses resultados sugerem que a xantina oxidase 

contribui para o estresse oxidativo induzido pela radiação e para o desequilíbrio nitro-redox 

endotelial que resulta na disfunção endotelial, alterando os mecanismos vasculares, levando à 

diminuição do vasorrelaxamento e o aumento da rigidez aórtica (in vivo). Outro estudo 

mostrou que a radiação gama promove a formação de EROs e estes, por sua vez, oxidam 

lipoproteínas e promovem inflamação vascular, favorecendo assim o processo aterogênico.
(40) 

Por outro lado, observou-se também que 10 Gy não foi capaz de atenuar o 

relaxamento induzido pela ACh em artéria central da orelha de coelhos, mesmo 1 semana 

após o procedimento de irradiação. Contudo, com doses de 20 e 45 Gy essa atenuação do 

relaxamento endotélio-dependente foi observada no período de 1, 4, 6 e 10 semanas pós-

irradiação.
(41) 

Assim, pode-se dizer que a literatura ainda é controversa em relação às doses, 

tipo (local ou corpo inteiro), leitos vasculares e tempos pós-irradiação que levam à disfunção 

endotelial. 

 

1.3 Papel do Sistema Renina Angiotensina na disfunção endotelial induzida pela 

radiação ionizante 

 

O Sistema Renina Angiotensina (SRA) é um sistema neuroendócrino que modula o 

equilíbrio hidroeletrolítico e a pressão arterial. Os principais elementos que compõem o SRA 

são o angiotensinogênio, a renina, a angiotensina I (Ang I), a enzima conversora de 

angiotensina (ECA) e a Ang II.
(42) 

Classicamente, a renina é liberada pelos rins sempre que 

ocorre uma redução na filtração glomerular. Esta enzima atua sobre o angiotensinogênio, 

produzido pelo fígado, convertendo-o em angiotensina I, uma substância praticamente 

destituída de atividade biológica. Contudo, a angiotensina I é convertida pela ECA presente 

no endotélio dos vasos pulmonares em Ang II, uma substância vasoconstritora que entre 

outras ações, também promove liberação de aldosterona pelas suprarrenais e facilita 

neurotransmissão noradrenérgica.
(43)

 Mais recentemente, observou-se que o SRA também 

pode ser encontrado nos tecidos de praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo, tais 

como o tecido adiposo, cérebro, coração, rins, ovários e testículos, pâncreas, placenta e 
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vasculatura.
(44)

 O SRA local exerce uma grande influência sobre as funções vasculares, 

desempenhando importantes funções fisiológicas e fisiopatológicas.
(45-46)

 

As ações da Ang II são mediadas basicamente pelos receptores dos subtipos AT1 e 

AT2. Esses receptores apresentam propriedades similares de ligação à Ang II, mas possuem 

diferenças estruturais que permitem ser antagonizados de forma seletiva. A distribuição destes 

receptores varia dependendo do tecido e também pode variar ao longo do ciclo da vida.
(47)

 

Dentre as principais ações da Ang II, interessa-nos sua capacidade de estimular a produção 

tecidual das EROs. Isto ocorre porque a ativação dos receptores AT1 leva a um aumento da 

expressão da NADPH oxidase, que por sua vez, aumenta a produção dos radicais livres O2
-
, 

H2O2 e ONOO
-
.
(48) 

Dessa forma, a Ang II é capaz de promover a inflamação e o estresse 

oxidativo, além de induzir a hipertrofia vascular.
(26,28,48-50)

 

De fato, anéis de aorta provenientes de ratos infundidos com a Ang II apresentaram 

danos endoteliais devido aumento do estresse oxidativo local, tanto pelo fato da eNOS atuar 

de forma desacoplada quanto por aumentar a expressão da enzima gp91
phox

 (homóloga da 

PKC) nas células endoteliais e do músculo liso.
(48)

 Em outro estudo, a Ang II aumentou a 

produção de espécies reativas de oxigênio (O2
-
 e H2O2) em células vasculares endoteliais 

humanas via ativação da NADH/NADPH oxidases. Como consequência, ocorreu hiperplasia 

e hipertrofia das células musculares lisas.
(45)

 Além disso, vários mecanismos oxidantes e 

antioxidantes são iniciados e orquestrados pela Ang II e contribuem para a regulação do 

estado redox das células musculares lisas da aorta, que por sua vez medeiam a reposta de 

crescimento celular e contribuem para a patogênese das doenças vasculares.
(51)

 

Crescentes evidências têm sugerido que a Ang II e a aldosterona estão envolvidas em 

danos a órgãos induzidos por radiação.
(8,52-53)

 Neste sentido, foi demonstrado que uma dose 

única de 16 ou 20 Gy promoveu aumento significativo nas concentrações de Ang II em 

pulmões de ratos, tanto na fase aguda (2 meses após a irradiação) quanto tardia (6 meses após 

a irradiação).
(52)

 Partindo-se do pressuposto que o SRAA tem participação nos danos teciduais 

induzidos pela radiação, alguns estudos têm empregado fármacos inibidores deste sistema 

(Ex: captopril e enalapril) para mitigar lesões decorrentes da irradiação por raios gama em 

tecidos renais, pulmonares ou cardiovasculares de animais.  

Um estudo conduzido por Ward et al.,
(9)

 observou que pulmões de ratos irradiados 

com 10, 20 ou 30 Gy em dose única, apresentaram após 2 meses, um drástico aumento de 

mastócitos no interstício celular, o que é consistente com “pneumonite” causada pela 

radiação, e uma fibrose intersticial precoce naqueles que receberam 30 Gy de radiação. De 

acordo com estes autores, este fenômeno foi significativamente inibido pelo captopril.
(9)
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Outro estudo mostrou que tanto o captopril (dose de 17-56mg/kg) quanto o losartana 

(34mg/kg) foram efetivos para limitar o aumento da taxa de respiração nos animais irradiados 

com doses de 10 a 15 Gy.
(8)

 Neste estudo, o tratamento com captopril (34mg/kg) por 8 

semanas também atenuou a redução das respostas vasodilatadoras induzidas por acetilcolina 

nos animais que receberam 12 Gy de irradiação gama. O captopril também foi testado na 

prevenção da fibrose cardíaca de ratos irradiados com 20 Gy em dose única, mostrando-se 

efetivo na prevenção do declínio da densidade capilar e da proporção capilar junto às 

miofibras cardíacas.
(54)

 

Por outro lado, um estudo conduzido por Davis et al.
(55) 

mostrou que o momento em 

que tratamento com captopril é instituído pode influenciar os efeitos da radiação sobre o 

sistema hematopoiético de camundongos. Estes autores verificaram que a administração do 

captopril iniciada 7 dias antes da irradiação promoveu uma radiossensibilização que levou 

100% de mortalidade entre os animais estudados. Contudo, quando o captopril foi 

administrado 1 hora ou 24 horas após a irradiação, observou-se um efeito protetor. Por outro 

lado, outros estudos que testaram o efeito protetor dos inibidores de ECA em outros tecidos, 

obtiveram resultados favoráveis quando iniciaram o tratamento previamente à irradiação dos 

animais.
(8)

 

 

1.4 Efeitos da radiação ionizante sobre a aorta 

 

A aorta é a maior e uma das mais importantes artérias do corpo, pois dela derivam 

todas as demais artérias do organismo. Trata-se de um vaso calibroso com função de 

condutância e, portanto, tem o NO como principal mediador do seu vasorrelaxamento.
(56) 

Assim como as demais artérias, a aorta possui propriedades morfológicas e 

mecânicas específicas que contribuem para a fisiologia cardiocirculatória. A aorta e seus 

ramos principais (artérias braquiocefálica, carótida comum, subclávia e ilíaca comum) são 

artérias elásticas que conduzem o sangue do coração para as artérias distribuidoras. Desta 

forma, precisam ser ao mesmo tempo, resistentes e flexíveis.
(57) 

A associação entre elastina, 

colágeno e fibras musculares lisas, que compõem principalmente a camada média da aorta, é 

responsável por suas propriedades mecânicas, estáticas e dinâmicas.
(58)

 

A aorta é formada por três camadas teciduais concêntricas distintas, a túnica íntima, 

média e adventícia. A túnica intima é a mais interna e reveste o lúmen do vaso. É constituída 

por um revestimento de células endoteliais, pavimentosas as quais encontram-se apoiadas em 

uma camada de tecido conjuntivo frouxo, o subendotélio, o qual contém células musculares 
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lisas, fibras colágenas e eventualmente fibras elásticas. Esta túnica separa-se da túnica média 

pela lâmina elástica externa, composta de elastina.
(58-59) 

As células endoteliais, além de 

fazerem a interface entre o sangue circulante e as células musculares lisas que constituem 

estes vasos, também secretam substâncias como colágeno tipo III, IV e V, endotelina, óxido 

nítrico, dentre outras.
(59-60) 

A túnica média é a camada mais espessa da aorta, sendo formada 

por células musculares lisas fusiformes, orientadas concentricamente e entremeadas por uma 

quantidade variável de fibras e lamelas elásticas, fibras reticulares de colágeno tipo I e 

principalmente tipo III e proteoglicanos. São as células musculares lisas que secretam os 

componentes da matriz extracelular presentes nesta túnica. Encontra-se delimitada 

externamente pela lâmina elástica externa.
(61)

 Por fim, a túnica adventícia constitui a camada 

mais externa da aorta, sendo constituída principalmente por colágeno tipo I, fibras elásticas, 

fibroblastos, algumas células musculares lisas e substância fundamental. Contém pequenos 

vasos sanguíneos – os vasa vasorum que penetram na parte externa da túnica média, 

promovendo sua nutrição. Esta camada é contínua com o tecido conjuntivo dos órgãos 

adjacentes.
(59)

 

Vários estudos têm demonstrado o efeito da radiação sobre a aorta. Em coelhos 

irradiados com 6 Gy em corpo inteiro, observou-se que a vasodilatação endotélio-dependente 

induzida por acetilcolina na aorta destes animais estava prejudicada 7 dias, e completamente 

anulada 9 dias após a irradiação. Isto ocorreu devido a uma perda seletiva do relaxamento 

mediada pelo NO neste período.
(62)

 Foi observado também que segmentos de aortas de ratos 

irradiados com dose única de 20 Gy em corpo inteiro tiveram redução da viabilidade de 

células endoteliais ou de sua capacidade proliferativa, o que pode comprometer a 

angiogênese.
(7)

 

Outro estudo avaliou os efeitos da irradiação sobre a aorta, ratos foram submetidos à 

radiação gama para avaliar as repercussões desta sobre os canais de potássio dependentes de 

cálcio, bem como a expressão desses canais em células musculares lisas. Verificou-se 30 dias 

após, que a irradiação produziu diminuição na corrente através destes canais e que essa 

diminuição foi tempo-dependente. Estes resultados sugerem que radiação suprime a atividade 

dos canais de potássio dependentes de cálcio e que o efeito vasorrelaxante desses canais pode 

estar diminuído, levando ao aumento na contratilidade deste leito vascular num período tardio 

pós-radioterapia.
(63)

 

Portadores de câncer de cabeça e pescoço, tratados com radioterapia também são 

comumente acometidos por lesões da carótida, outro vaso de condutância. Estas lesões são 

mais extensas e envolvem segmentos mais longos que na doença aterosclerótica da carótida 
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não relacionada à radioterapia. A dose de radiação e o tempo de tratamento a que o paciente é 

submetido também determinam o aumento à severidade da lesão.
(16)

 Em um recente estudo 

que avaliou as aortas de mulheres que receberam radioterapia na dose de 2 Gy/dia, perfazendo 

um total de 25 ou 30 sessões, verificou-se uma significativa diminuição na distensibilidade 

deste vaso. Essa diminuição na distensibilidade estava associada com a idade e com a dose de 

radiação recebida. Estes resultados corroboram o risco de desenvolvimento de complicações 

na aorta em pacientes com câncer de mama que receberam radioterapia na região torácica.
(64)

 

Alterações morfológicas também foram observadas nos tecidos pulmonar e cardíaco 

de ratos submetidos à irradiação com 10 Gy, sendo evidenciadas pela hialinização da parede 

dos vasos e fibrose pulmonar, quando analisados num período de 4 a 8 semanas pós-

irradiação. Neste estudo observou-se também que o tratamento destes ratos irradiados com 

captopril por 8 semanas promoveu redução da fibrose pulmonar.
(8)

 Em outro estudo, 

conduzido por Baker et al.,
(17)

 a análise histológica do tecido cardíaco de ratos irradiados 

também com dose de 10 Gy, revelou esclerose luminal parcial ou total dos vasos coronários 

intramurais devido ao espessamento da parede do vaso pelo acúmulo de matriz extracelular, 

além de fibrose periarterial e deposição de irregular de colágeno. 

Conforme pode ser observado nesta breve revisão da literatura, existe ainda muita 

controvérsia sobre os efeitos da radiação sobre a aorta. A dose de radiação necessária para o 

desencadeamento das alterações morfológicas ou funcionais, bem como o tempo para que 

estas alterações se instalem ainda não estão totalmente estabelecidos. Além disso, a literatura 

não menciona o emprego de inibidores do SRA para mitigar possíveis efeitos deletérios da 

radiação sobre a aorta. Aliás, pouco se conhece sobre os efeitos da radiação no SRA presente 

nos tecidos deste vaso. Alguns estudos avaliaram os efeitos da radiação sobre as respostas da 

aorta à Ang II (in vitro),
(65)

 mas nenhum deles avaliou o bloqueio do SRA (in vivo) sobre a 

função endotelial ou sobre a reatividade deste leito a outros agonistas em animais submetidos 

à radiação. 

O presente estudo, embora não seja o primeiro nesta linha de investigação, é inédito, 

pois se propõe a investigar o potencial dos inibidores do SRA na mitigação dos possíveis 

efeitos da radiação sobre a aorta, um leito vascular que pode ser acometido no tratamento de 

tumores torácicos ou abdominais. Cabe ressaltar também que os resultados a serem obtidos 

através do presente estudo tem aplicabilidade clínica, podendo vir a contribuir com a melhor 

qualidade de vida das pessoas submetidas a tratamentos de câncer por radiação ionizante. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar alterações morfofuncionais induzidas por dose única de 10 Gy de radiação 

gama em aortas de ratos e verificar se a inibição do SRA é capaz de mitigá-las. 

 

2.2 Objetivos  

 

 Avaliar se a irradiação com 10 Gy, após um período de 15 dias, promove estresse 

oxidativo nos tecidos que compõem a aorta e no plasma dos animais estudados. 

Além disso, verificar se este protocolo de irradiação modifica a capacidade 

antioxidante do plasma destes animais. 

 

 Determinar se este protocolo de irradiação é capaz de promover modificações das 

respostas vasomotoras induzidas por acetilcolina, noradrenalina, KCL e 

nitroprussiato de sódio neste leito vascular. 

 

 Verificar se este protocolo de irradiação promove, após um período de 15 dias, 

modificações estruturais nas aortas abdominais destes animais. 

 

 Verificar se eventuais modificações funcionais e/ou estruturais, observadas em 

consequência deste protocolo de irradiação, podem ser revertidas pelo tratamento 

com captopril. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados 48 ratos machos Wistar com 10 semanas de vida, provenientes do 

Biotério Central da Faculdade de Medicina de Marília (Famema). Durante todo o período de 

experimentação os animais permaneceram no biotério de apoio do laboratório de 

Farmacologia, sendo mantidos em gaiolas individuais (capacidade para 1 animal), em 

ambiente com temperatura controlada de 23-25ºC e ciclo claro-escuro de 12 horas. Todos os 

animais receberam água (45 mL de água/dia) e alimentação ad libitum.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA da 

Famema, protocolo de aprovação nº 347/14. 

 

3.2 Distribuição dos animais nos grupos experimentais 

 

Os animais foram distribuídos em quatro grupos experimentais de forma aleatória, 

sendo: controle não tratado (0 Gy/Veículo); controle tratado (0 Gy/Captopril); irradiado não 

tratado (10 Gy/Veículo) e irradiado tratado (10 Gy/Captopril). 

 

3.3 Protocolos de irradiação e de administração do captopril 

 

Todos os animais pertencentes ao estudo foram anestesiados com tribroetanol (25mg/ 

100g de peso corpóreo, via i.p.). Em seguida, os animais pertencentes aos grupos 10 

Gy/Veículo e 10 Gy/Captopril, foram submetidos à irradiação imediatamente após a anestesia. 

Para este procedimento, foi utilizado um Acelerador Linear, marca VARIAN 6EX, com 

energia de 6 MV. A irradiação foi realizada com dose única de 10 Gy por individuo, 

diretamente sobre a região abdominal, dividida em 2 campos, sendo 5 Gy na região anterior e 

5 Gy na posterior, com ângulos de 0º e 180º  respectivamente, tamanho de campo 3,0 x 7,5 cm 

(sentido lateral e longitudinal), com distância ântero-posterior (DAP) média entre os 

indivíduos de 4,0 cm, sendo a distância foco-pele para cálculo de irradiação de 2,0 cm de 

profundidade, com unidade monitora de 543UM.  

Os animais pertencentes aos grupos 0 Gy/captopril e 10 Gy/captopril receberam 

tratamento prévio de captopril (35mg/Kg/dia - na água de beber) por 7 dias. Após a 

irradiação, estes animais continuaram recebendo o tratamento com captopril (durante 15 dias) 
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até o dia do sacrifício. Cabe ressaltar que a dose de captopril foi ajustada semanalmente com 

base na massa corporal do animal. 

 

3.4 Protocolos de eutanásia e coleta de amostras 

 

Quinze dias após a irradiação (ou a falsa irradiação), os animais foram eutanasiados 

em câmara de CO2. Em seguida, amostras de sangue destes animais foram coletadas através 

de punção da veia cava inferior para análises bioquímicas do estresse oxidativo e da 

capacidade antioxidante do plasma dos respectivos animais. Destes animais foram removidas 

também as aortas abdominais para posterior montagem em cuba de órgãos isolados e para 

estudo histológico. 

 

3.5 Estudo Funcional da Reatividade Vascular 

 

Após a eutanásia, as aortas abdominais removidas foram transferidas para uma placa 

de Petri (recoberta com parafina), onde procedeu-se a retirada dos tecidos adjacentes com o 

auxílio de lupa de banca da Magnalente HL-02. Em seguida, estas aortas foram seccionadas 

em anéis de 3-4 mm. Estes anéis (preparações) foram montados entre 2 ganchos de metal e 

transferidos para cuba de órgão isolado com capacidade de 2ml, sendo que um dos ganchos 

foi fixado ao fundo da cuba, imerso no banho, e o outro a um transdutor isométrico de força 

acoplado a um sistema Powerlab 8/30 Data Acquisition System. Estas preparações foram 

mantidas em solução nutritiva de Krebs-Henseleit (APÊNDICE A), com temperatura de 37ºC 

e pH 7,4, gaseificada com95% de O2 e 5% CO2 (mistura carbogênica). Neste ambiente, as 

preparações foram mantidas por 60 minutos sob tensão basal de 1,5 grama força antes de 

serem desafiadas com fenilefrina na concentração de 10
-5 

M para a ativação da preparação. A 

integridade do endotélio das preparações foi avaliada funcionalmente. Para isso, preparações 

pré-contraídas com fenilefrina 10
-5 

M, no platô da resposta, foram desafiadas com ACh 10
-4

 

M. O relaxamento igual ou superior a 80% da contração inicial foi considerado indicativo de 

integridade endotelial. Algumas preparações tiveram o endotélio removido mecanicamente 

(preparações deendotelizadas). Neste caso, a ausência de relaxamento induzido por ACh 10
-4

 

M foi indicativo da efetividade de remoção endotelial. 

A reatividade vascular foi estudada a partir da obtenção de curvas concentração-

resposta cumulativas para noradrenalina (NOR; 10
-9

- 10
-4

M), ACh (10
-9

- 10
-4

M), 
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nitroprussiato de sódio (NPS; 10
-9

-10
-4

M) e KCl (10 – 120mM, compensado pela redução do 

sódio em solução). 

As modificações do tônus vascular das preparações (contrações ou relaxamentos) 

foram registradas e expressas graficamente como curva concentração-resposta. A partir dessas 

curvas foram analisados o pEC50, que consiste no negativo do logaritmo da concentração 

molar do agonista responsável por 50% do efeito máximo (EC50) e o Emax efeito desencadeado 

pela concentração supra-máxima do agonista. Os valores de pEC50 foram calculados por 

regressão não linear através do software Graph Pad Prism® (Software Corporation, version 

6.01, USA). 

 

3.6 TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) 

 

Este método permite a quantificação da peroxidação lipídica do meio analisado 

(plasma ou tecido). Desta forma a análise pelo TBARS, seguindo a técnica descrita 

orginalmente por Jiang et al.,
(66)

 mensura o malondialdeído (MDA) presente na amostra de 

plasma, um biomarcador, produto secundário da peroxidação lipídica, derivado da ruptura de 

endociclização de ácidos graxos polinsaturados, tais como linoléico, araquidônico e 

docosahexaenóico. O princípio deste método consiste na reação do MDA com o ácido 

tiobarbitúrico (TBA), formando um cromógeno de cor rosa capaz de ser detectado através de 

leitura espectrofotométrica e cuja absorção ocorre a 532nm.
(66)

 

Para a análise do TBARS no plasma, foram utilizados 100µL de amostra em 10μL de 

butil-hidroxi-tolueno (BHT), incubadas em banho-maria à 80ºC por 60 minutos. Em seguida, 

colocadas em banho de gelo por 15 minutos para finalizar a reação. As soluções foram 

centrifugadas a 2500 rpm, por 10 minutos a 4º C, 80μL do sobrenadante dos padrões e 

amostras de soro em microcubetas para leitura espectrofotométrica a 532 nm. A concentração 

de TBARS foi obtida por meio de uma curva-padrão de tetraetoxipropano. As absorbâncias 

obtidas para o MDA, correspondentes a cada concentração das soluções padrão, foram usadas 

para a construção da curva analítica, sendo determinados a equação de regressão linear e o 

coeficiente de correlação.  

O TBARS foi determinado também nos tecidos (aortas). Para isto, as amostras foram 

trituradas com um homogeneizador. Este homogenato foi feito utilizando a proporção de 1mL 

de ácido tricloroacético (TCA) 10% gelado para cada 1mg do tecido. Para cada 1mL de TCA 

utilizado, foram adicionados 10μL de BHT 29,5mM. Em seguida, esse homogenato foi 

centrifugado por 10 minutos a 3000 rpm à 4ºC. Após a centrifugação, o sobrenadante foi 
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coletado e mantido no gelo até o momento do ensaio. De cada tubo de ensaio foram retirados 

100μL do sobrenadante e colocado em um eppendorf de 1,5mL com furo na tampa onde foi 

adicionada a solução de reação (TBA). Essa mistura foi aquecida em banho-maria a 100ºC 

por 20 minutos e após, resfriada (em banho de gelo). Após o resfriamento foi novamente 

centrifugado e o sobrenadante coletado e colocado em microplacas para a realização da leitura 

532nm. Assim como no plasma, as absorbâncias obtidas foram usadas para a construção da 

curva analítica, sendo determinada a equação de regressão linear e também o coeficiente de 

correlação. 

 

3.7 FRAP (Ferric Reducing Activity of Plasma) 

 

Este método avalia a capacidade antioxidante total do plasma. Para isto 80μL da 

amostra plasmática de cada animal proveniente dos grupos estudados, foram adicionadas a 

250μL de água destilada e 2,4μL do reagente FRAP (solução-tampão acetato a 3x10
-5

 mol/L: 

2,7g de acetato de sódio anidro + 16 ml de ácido acético glacial para 1 litro de água destilada, 

pH=3,6; ferritripiridiltriazina (TPTZ a 10
-3

 mol/L em HCL 4x10
-3

 e FeCl3H2O 2x10
-3

 mol/L 

na proporção 10:1:1). Esta composição foi então incubada a 37ºC durante 15 minutos. A 

absorbância do complexo TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-1,3,5-triazina) com Fe
3+

, de coloração 

azul foi lida em comparação ao reagente branco (240 μL reagente de FRAP) a 593nm. 

Soluções padrão de Fe
2+

 na faixa de 0 a 2x10
-5

 mol/L foram preparadas a partir de sulfatos 

ferrosos (FeSO47H2O) em água destilada. Os dados foram expressos em μmol íons férricos 

reduzidos a íons ferrosos por litro.
(67)  

Desta forma, quanto maior a capacidade antioxidante do 

ferro no plasma, maior será o grau de coloração azul, caracterizando assim a capacidade 

antioxidante do plasma do meio analisado. 

 

3.8 Morfologia geral da aorta 

 

 Para avaliar possíveis danos teciduais sobre as túnicas da aorta, causados pela 

irradiação, um segmento da aorta abdominal de cada rato foi selecionado para o estudo 

morfológico e morfométrico. Com essa finalidade, as amostras foram fixadas em solução de 

glutaraldeído 2% e paraformaldeído 4%, em tampão fosfato Sorensen 0,1M, pH 7,3, por 24 

horas. Posteriormente, essas amostras foram desidratadas em solução de álcool etílico com 

concentração crescente (70% a 95%), infiltradas e em seguida, incluídas em metacrilato glicol 

(LeicaHistoresin - Embedding Kit). A partir de cada bloco, secções com 5µm de espessura 
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foram obtidas em micrótomo Leica RM2245 equipado com navalha de vidro e, submetidas à 

coloração por Hematoxilina e Eosina (HE). Os cortes foram analisados quanto à morfologia 

geral das aortas e também quanto as possíveis alterações nas túnicas que constituem estes 

vasos em decorrência da radiação ionizante. Após, foram fotomicrografados em microscópio 

Olympus BX41 com câmera de vídeo digital acoplada DP-25, marca Olympus. 

 

3.9 Histomorfometria da aorta abdominal 

 

Para verificar possíveis alterações morfométricas decorrentes da radiação ionizante, a 

artéria aorta dos diferentes animais foi mensurada por meio do programa de análise de 

imagens CellSens para Dimension (marca Olympus), a partir de lâminas histológicas coradas 

com HE. Foram capturadas imagens digitais panorâmicas da aorta dos ratos dos grupos 

experimentais por meio do estereomicroscópio SZX7, marca Olympus com câmera de vídeo 

digital acoplada DP-25, marca Olympus. Os parâmetros determinados foram diâmetro arterial 

e luminal, espessura da parede arterial e da túnica média (µm) e as razões parede do 

vaso/lúmen e túnica média/lúmen (µm).
 

 

3. 10 Análise do remodelamento vascular 

 

Para analisar se houve remodelamento vascular da artéria aorta dos ratos analisados 

pós-irradiação, pelos componentes da matriz extracelular, foram empregadas colorações 

histoquímicas para fibras colágenas. O método empregado para detecção do colágeno total foi 

o Tricômio de Masson, com contra coloração com verde luz e para marcação das fibras 

reticulares (colágeno tipo III) utilizou-se o método Reticulina de Gomori, com prata 

amoniacal de acordo com os protocolos propostos por Tolosa et al.
(68) 

A partir destas técnicas 

histoquímicas, as túnicas constituintes das aortas foram analisadas, sendo o colágeno total 

evidenciado na cor verde e as fibras reticulares evidenciadas em negro, no caso do colágeno 

tipo III (fibras argirofílicas) e em marrom/castanho, no caso do colágeno tipo I (fibras não 

argirofílicas).
(68-69)

 

 

3.11 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram expressos pela média ± erro padrão da média (EPM). As 

comparações entre os grupos de animais foram feitas por análise de variância (ANOVA) de 2 
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vias, seguida pelo pós teste de Bonferroni e para as análises morfométricas, o teste de Tukey 

para múltiplas comparações. Diferenças nos valores de P<0,05 serão consideradas 

estatisticamente significativas. 
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4 RESULTADOS 

 

4. 1 Estudos da Reatividade Vascular 

 

4.1.1 Respostas à ACh 

 

As curvas de concentração resposta para ACh obtidas nas preparações isoladas de 

aortas abdominais apresentaram perfis semelhantes nos quatro grupos analisados. Desta 

forma, não foram observadas diferenças significativas no Emax ou pEC50.  

 

Figura 1 - Curvas concentração-resposta para acetilcolina 

 

 

Curvas concentração-resposta para acetilcolina obtidas de animais não irradiados/não tratados (0 Gy/veículo), 

não irradiados/tratados (0 Gy/captopril, 35mg/kg/dia), irradiados/não tratados (10 Gy/veículo) e 

irradiados/tratados (10 Gy/captopril, 35mg/kg/dia). Pontos representam a média ± EPM. O último ponto de cada 

curva equivale ao Emax. O número de determinações independentes ("n") e os valores de pEC50 são apresentados 

entre parêntesis. 
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4.1.2 Respostas à noradrenalina 

 

As curvas concentração-resposta para NOR obtidas nas preparações isoladas de 

aortas abdominais apresentaram perfis semelhantes nos quatro grupos estudados. Desta forma, 

não foram observadas diferenças significativas no Emax ou pEC50 (figura 2A). Os diferentes 

protocolos experimentais utilizados também não promoveram diferenças no padrão de 

resposta à NOR em aortas deendotelizadas (Figura 2B).  

 

Figura 2 - Curvas concentração-resposta para noradrenalina determinadas em preparações de 

aortas abdominais intactas (E+; A) ou deendotelizadas (E-; B) 

 

 

Curvas concentração-resposta para noradrenalina determinadas em preparações de aortas abdominais intactas 

(E+; A) ou deendotelizadas (E-; B), obtidas de animais não irradiados/não tratados (0 Gy/veículo), não 

irradiados/tratados com captopril (0 Gy/Captopril, 35mg/kg/dia), irradiados/não tratados (10 Gy/veículo) e 

irradiados/tratados com o captopril (10 Gy/captopril, 35mg/kg/dia). Pontos representam a média ± EPM. O 

último ponto de cada curva equivale ao Emax. O número de determinações independentes ("n") e os valores de 

pEC50 são apresentados entre parêntesis. 
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4.1.3 Respostas ao KCL e ao NPS 

 

O padrão das curvas concentração-resposta determinadas com KCL em aorta 

abdominais (figura 3) não foi modificado pelos diferentes protocolos experimentais 

empregados no presente estudo. Em virtude disso, não foram observadas modificações de 

Emax (figura 3) entre os grupos 0 Gy/veículo, 0 Gy/captopril, 10 Gy/veículo e 10 Gy/captopril. 

Cabe esclarecer, por fim, que não se determinou o pEC50  para o KCL nestas preparações uma 

vez que as curvas concentração-resposta obtidas não assumiram um padrão sigmoidal. 

 

Figura 3 – Curvas concentração-resposta para KCl 

 

Curvas concentração-resposta para KCl determinadas em aortas abdominais obtidas dos animais 0 Gy/veículo, 0 

Gy/captopril (35mg/kg/dia), 10 Gy/veículo e 10 Gy/captopril (35mg/kg/dia). Pontos representam a média ± 

EPM. O último ponto de cada curva equivale ao Emax. O número de determinações independentes ("n") está 

apresentado entre parêntesis. 

 

O padrão das curvas concentração-resposta para NPS, determinadas em preparações 

salinas das aortas abdominais (figura 4) também não foi modificado pelos diferentes 

protocolos experimentais empregados no presente estudo. Por conta disso, também não foram 

observadas modificações de Emax (figura4) ou pEC50 entre os grupos 0 Gy/veículo, 0 

Gy/captopril, 10 Gy/veículo e 10 Gy/captopril. 
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Figura 4 - Curvas concentração-resposta para NPS 

 

 

Curvas concentração-resposta para NPS determinadas em aortas abdominais obtidas de animais 0 Gy/veículo, 0 

Gy/captopril (35mg/kg/dia), 10 Gy/veículo e 10 Gy/captopril (35mg/kg/dia). Pontos representam a média ± 

EPM. O último ponto de cada curva equivale ao Emax, O número de determinações independentes ("n") e os 

valores de pEC50 são apresentados entre parêntesis. 

 

4.2 TBARS 

 

Os dados obtidos indicam primeiramente que tanto a irradiação quanto o tratamento 

com captopril não modificaram os valores de TBARS determinados no plasma (figura 5A), 

nem tampouco nos tecidos da aorta (figura 5B) dos animais estudados (figura 5A).  
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Figura 5 - Valores de TBARS determinados no plasma (A) e nos tecidos (B) das aortas dos 

animais estudados 

 

Valores de TBARS determinados no plasma e nos tecidos dos animais 0 Gy/Veículo, 0 Gy/Captopril, 10 

Gy/Veículo e 10 Gy/Captopril. Barras representam médias ± EPM de 10 determinações independentes. 

 

4.3 FRAP 

 

Os dados obtidos indicam que tanto a irradiação quanto o tratamento com captopril 

não modificaram os valores de FRAP nos animais estudados (figura 6).  
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Figura 6 - Valores de FRAP determinados no plasma dos grupos estudados 

 

Valores de FRAP determinados no plasma dos animais não irradiados0 Gy/Veículo, 0 Gy/Captopril, 10 

Gy/Veículo e 10 Gy/Captopril. Barras representam médias ± EPM de 10 determinações independentes. 

 

4.4 Histomorfometria das aortas abdominais 

 

 Os dados obtidos não mostraram diferenças significativas nos parâmetros avaliados 

entre as aortas abdominais dos ratos dos diferentes grupos experimentais (Figura 7 a 9).  
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Figura 7- Diâmetro arterial (A) e luminal (B), determinados nas aortas dos animais do estudo 

 

Valores expressos em média ± EPM, p>0,05; teste análise de variância paramétrica, de dois fatores, 

complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. Comparações dos animais dos grupos 0 Gy 

versus 10 Gy e Captopril versus 10 Gy + Captopril. 
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Figura 8 - Espessura da parede do vaso e da túnica média dos diferentes grupos estudados 

 

 

 

 

Valores expressos em média ± EPM. p>0,05; teste análise de variância paramétrica, de dois fatores, 

complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. Comparações dos animais dos grupos 0 Gy 

versus 10 Gy e Captopril versus 10 Gy + Captopril. 
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Figura 9 - Razão parede arterial/lúmen e túnica média/lúmen calculada nos diferentes grupos 

de animais 

 
 
Valores expressos em média ± EPM, p>0,05; teste análise de variância paramétrica, de dois fatores, 

complementada com teste de múltiplas comparações de Tukey. Comparações dos animais dos grupos 0 Gy 

versus 10 Gy e Captopril versus 10 Gy + Captopril. 
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4.5 Morfologia geral das aortas 

 

 À microscopia de luz, a estrutura histológica e a organização das túnicas (íntima, 

média e adventícia) constituintes da aorta abdominal não exibiu alterações entre os grupos 

experimentais. Assim, as aortas dos animais irradiados com dose única de 10 Gy não 

mostraram evidências de alterações decorrentes da radiação ionizante quando comparadas às 

aortas do grupo Controle (Figura 10). O mesmo padrão histológico normal foi observado nas 

aortas dos animais irradiados e tratados com captopril em relação ao grupo somente tratado 

(Figura 11). 
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Figura 10 - Fotomicrografias de aortas abdominais de ratos dos grupos Controle (A-C) e 10 

Gy (D-F), exibindo a estrutura da túnica íntima (TI), túnica média (TM) e túnica adventícia 

(TA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomicrografias  representativas de cada grupo estudado. Legendas: L = lúmen; Td = tecido adiposo; cabeça de 

seta = célula endotelial. Coloração: HE. 

Notar na túnica média, camadas concêntricas de células musculares lisas (*) entremeadas por fibras da matriz 

extracelular. 
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Figura 11 - Fotomicrografias de aortas abdominais de ratos dos grupos Captopril (A-C) e 10 

Gy + Captopril (D-F), exibindo a estrutura da túnica íntima (TI), túnica média (TM) e túnica 

adventícia (TA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomicrografias  representativas de cada grupo estudado. Legendas: L = lúmen; Td = tecido adiposo; cabeça de 

seta = célula endotelial. Coloração: HE. 

 Notar na túnica média, camadas concêntricas de células musculares lisas (*) entremeadas por fibras da matriz 

extracelular. 

  



41 

 

 

4.6 Análise do remodelamento vascular 

  

A análise histoquímica do colágeno permitiu realizar sua identificação e distribuição 

nas túnicas que compõe a parede da aorta dos animais estudados. Os dados obtidos mostram 

que o padrão de organização e de tipos de fibras colágenas na parede do vaso não difere entre 

as aortas abdominais dos grupos experimentais, independentemente de terem sido irradiados 

ou tratados com captopril (Figura 12 e 13). Assim, na túnica íntima das aortas de todos os 

grupos analisados, fibras colágenas foram identificadas na camada subendotelial, sendo 

marcadas em verde pela técnica de Masson. Na túnica média, a deposição de colágeno foi 

observada em verde entre as camadas concêntricas de células musculares lisas. Nesta mesma 

túnica, o método da Reticulina evidenciou em negro, a predominância de fibras reticulares – 

colágeno tipo III (fibras argirofílicas). Também, por meio desta técnica, o colágeno tipo I foi 

identificado, na cor marrom/castanha, entre as fibras de colágeno tipo III. A túnica adventícia 

exibiu pelo método Masson, intensa deposição de fibras colágenas organizadas em várias 

direções, com predominância de colágeno do tipo I, evidenciado pela técnica reticulina de 

Gomori. As características histológicas observadas revelaram o padrão convencional de 

deposição e de tipos de colágeno encontrado em artérias de condutância, como a aorta. 

 Portanto, nas aortas abdominais dos animais irradiados, com ou sem tratamento, não 

foi constatado qualquer indicativo de remodelamento vascular devido a eventuais danos 

decorrentes da exposição radioterápica. Pelo contrário, as aortas mostraram-se 

morfologicamente normais, sem nenhum sinal de morte de células musculares lisas ou 

deposição de material fibroide, quando comparadas aos seus respectivos controles. 
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Figura 12 - Fotomicrografias de aortas abdominais de ratos dos grupos Controle e 10 Gy 

coradas por métodos histoquímicos para colágeno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomicrografias representativas de cada grupo estudado. Legendas: L = lúmen; asterisco = células musculares 

lisas; cabeça de seta = célula endotelial. Coloração: Tricrômio de Masson  (A e C), Reticulina de Gomori (B e 

D). Notar nas túnicas íntima, média e adventícia, deposição de colágeno total em verde (A e C). Na túnica média, 

colágeno tipo III é evidenciado em negro por impregnação por prata. Nesta mesma túnica e na adventícia, fibras 

de coloração acastanhada correspondem ao colágeno tipo I (B e D). 
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Figura 13 - Fotomicrografias de aortas abdominais de ratos dos grupos Captopril e 10 Gy + 

Captopril coradas por métodos histoquímicos para colágeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotomicrografias representativas de cada grupo estudado. Legendas: L = lúmen; asterisco = células musculares 

lisas; cabeça de seta = célula endotelial. Coloração: Tricrômio de Masson  (A e C), Reticulina de Gomori (B e 

D). . Notar nas túnicas íntima, média e adventícia, deposição de colágeno total em verde (A e C). Na túnica 

média, colágeno tipo III é evidenciado em negro por impregnação por prata. Nesta mesma túnica e na adventícia, 

fibras de coloração acastanhada correspondem ao colágeno tipo I (B e D).  
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5 DISCUSSÃO 

 

Diversos trabalhos relatam que a radiação gama pode causar danos ao endotélio 

vascular.
(16,31-37) 

Estes estudos, correlacionam a disfunção endotelial induzida pela radioterapia 

com o surgimento de várias complicações cardiovasculares, tais como: aterosclerose, doenças 

do pericárdio, doenças do miocárdio, entre outras.
(38) 

Estudos também apontam que a radiação 

gama causa disfunção endotelial através da produção de espécies reativas de oxigênio.
(37,39-40) 

De fato, aortas coronárias de ratos expostas à radiação ionizante, de forma aguda ou crônica, 

apresentaram dano endotelial mesmo na dose de 1 Gy em corpo inteiro.
(69) 

Em um estudo 

realizado em aortas de coelhos, verificou-se que a perda da função endotelial está diretamente 

relacionada aos efeitos da radiação ionizante, tendo como consequência o prejuízo do 

relaxamento induzido por ACh.
(62) 

De acordo com estes estudos, a radiação promove estresse 

oxidativo nos tecidos vasculares irradiados, comprometendo assim a biodisponibilidade do 

NO. Esse efeito compromete o relaxamento endotélio-dependente mediado pelo NO.
(39,62)

 

Partindo destas premissas, o presente estudo propôs-se a investigar as repercussões 

funcionais e morfológicas da radiação em aorta de rato, bem como, investigar se estas 

"eventuais" lesões induzidas pela radiação nestes tecidos podem ser mitigadas pelo captopril. 

Sabendo que a radiação pode reduzir a biodisponibilidade do NO e que o relaxamento 

induzido por ACh neste leito vascular é mediado por este gás, avaliamos inicialmente os 

efeitos da radiação sobre o relaxamento da aorta induzido pela ACh. Os resultados obtidos, no 

entanto, não mostram qualquer modificação da resposta da aorta à ACh. Além disso, 

verificou-se que o tratamento com captopril não evidenciou qualquer mudança de padrão de 

resposta à ACh induzida pela radiação. Cabe ressaltar que a posologia utilizada para o 

tratamento com captopril, 35mg/kg/dia, baseou-se em estudos anteriores realizados em ratos 

submetidos à irradiação.
(8,70)

 

A literatura também relata que o NO modula as respostas da aorta à NOR.
(71-72)

 Por 

conta disso, no presente trabalho foram estudados também os efeitos da radiação sobre as 

respostas contráteis à NOR. Contudo, a exemplo daquilo que foi observado em relação à ACh, 

a radiação não modificou o padrão de resposta à NOR tanto em animais não tratados quanto 

aqueles tratados com captopril. As preparações de aortas também foram desafiadas com KCl, 

um agente que promove contração por despolarização da musculatura lisa vascular, com o 

objetivo de verificar se eventuais modificações da resposta seria em decorrência das possíveis 

danos sobre as células que compõem a musculatura lisa vascular. Contudo, as curvas 

concentração-resposta obtidas foram similares entre os grupos analisados, isto é, não houve 
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modificações da capacidade contrátil da musculatura lisa entre aqueles animais não irradiados 

ou submetidos à radiação gama, tratados ou não com o captopril.  

Posteriormente, aortas pré-contraídas com fenilefrina foram desafiadas com 

concentrações cumulativas de NPS, uma substância que promove vasodilatação de forma 

independente dos mecanismos endoteliais, através da doação de NO. Uma vez que não foram 

observadas modificações no padrão das curvas ao NPS, inferimos que os protocolos 

experimentais a que os animais foram submetidos não modificaram a sensibilidade da 

musculatura lisa destas preparações ao NO. 

Os dados apresentados também mostram que não houve modificações significativas 

do TBARS no plasma dos animais estudados, o que sugere um mesmo padrão de peroxidação 

lipídica entre os animais expostos ou não à radiação. O tratamento com captopril também não 

modificou o perfil de peroxidação lipídica nestes animais expostos ou não à radiação. 

Considerando que a radiação gama promove efeitos predominantemente locais, o TBARS 

também foi determinado nos tecidos da aorta destes animais. Os resultados obtidos nessas 

análises também não foram significativamente diferentes entre os diferentes grupos de 

animais estudados. Em conjunto, estes dados sugerem que a radiação não gerou um grau de 

estresse oxidativo nas preparações estudadas suficientemente elevado para modificar as 

respostas destas preparações à ACh ou à NOR. Foi avaliada ainda a capacidade dos 

mecanismos antioxidantes não enzimáticos presente no plasma destes animais através do 

FRAP. Os parâmetros obtidos nesta análise também não foram modificados pela radiação ou 

tratamento com o captopril. Provavelmente, o consumo destas defesas antioxidantes avaliadas 

pelo FRAP não foram consumidas de forma mais intensa nos animais expostos à radiação. 

Esta observação reforça, mais uma vez, que o grau de estresse oxidativo não foi 

substancialmente elevado pela radiação, nos animais estudados. 

Os resultados obtidos são conflitantes com alguns estudos anteriores já mencionados. 

Porém, em um estudo anterior desenvolvido em artéria central da orelha de coelhos observou-

se que a irradiação com dose única de 10 Gy não foi capaz de atenuar o relaxamento induzido 

por ACh, tanto 1 semana pós o procedimento quanto em períodos posteriores, avaliados até a 

10ª semana. Na verdade, estes autores observaram reduções de resposta relaxante à ACh 

apenas em doses maiores (≥ 20 Gy). 
(41)

Com base nestas informações, foi realizado um 

experimento piloto com doses mais elevadas de radiação. Contudo, observamos que a partir 

de 15 Gy os animais passaram a apresentar intensa diarreia que levava à desnutrição e, 

consequentemente, à morte. Assim, por questões éticas, estes experimentos foram 

interrompidos. 
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No presente estudo, buscou-se também identificar eventuais modificações estruturais 

nos tecidos da aorta dos animais submetidos à irradiação, tratados ou não com o captopril. 

Esta investigação foi motivada pelo fato de existir relatos acerca de modificações estruturais 

em tecidos vasculares de ratos, induzidas por uma mesma dose de radiação (10 Gy), porém 

essas modificações foram observadas 4 semanas após irradiação.
(8) 

Segundo estes autores, este 

protocolo de irradiação promoveu hialinização da parede dos vasos pulmonares, espessamento 

intersticial e fibrose leve. Em outro trabalho, foi relatado que 10 Gy de radiação levou à 

fibrose pulmonar em ratos, num período de 10 semanas após o procedimento. Já aqueles que 

receberam o tratamento com o captopril na dose de 34mg/kg/dia, por um período de 8 

semanas pós irradiação, tiveram essas alterações mitigadas.
(8)

 

Visando aprofundar esta investigação, foram realizadas também análises 

morfométricas das aortas obtidas dos animais estudados. Nesta etapa, foi observado que o 

protocolo de irradiação utilizado não modificou de forma significativa o diâmetro das aortas 

ou de sua túnica média. Também não foram observadas modificações significativas na 

espessura das paredes, bem como da túnica média nas aortas estudadas. A razão parede do 

vaso/lúmen e túnica média/lúmen também não diferiram entre os grupos de animais 

estudados.  

Existem relatos de que a irradiação com 10 Gy promove, após um período de 120 

dias, alterações histológicas vasculares importantes. Estas alterações foram caracterizadas por 

esclerose de vasos cardíacos intramurais e também fibrose periarterial, além de deposição 

irregular de colágeno em torno dos vasos cardíacos destes animais.
(17)

 Com base nestes relatos 

também fizemos a marcação histoquímica de fibras colágenas nos tecidos estudados. Para 

isso, foi utilizada a técnica de tricrômio de Masson, a qual marca em verde as fibras colágenas 

totais, porém sem diferenciá-las quanto ao tipo (I, II, III, IV). De acordo com os dados obtidos 

nestes experimentos, os animais que receberam a radiação não evidenciaram alterações na 

deposição de colágeno nas túnicas íntima, média ou adventícia, em comparação ao grupo 

controle. O mesmo padrão de coloração foi observado nos animais que foram irradiados e 

submetidos ao tratamento com o captopril. Assim, podemos inferir que nem a radiação com 

10 Gy e nem o tratamento com o captopril foi capaz de promover alterações na deposição de 

colágeno que pudessem ser evidentes nas túnicas que constituem a aorta abdominal desses 

animais. 

É descrito na literatura, que na túnica média predomina fibras de colágeno tipo III.
(61) 

Além disso, é sugerido que modificações estruturais decorrentes de maior deposição de fibra 

colágena e de matriz extracelular podem comprometer a função do vaso, tornando-o mais 
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rígido.
(73) 

Por conta disso, foi realizada também a coloração por impregnação por prata 

amoniacal, a qual evidencia de forma diferenciada as fibras reticulares das fibras colágenas. 

Por este método, as fibras reticulares argirófilas aparecem escuras devido a precipitação da 

prata.
(74-75) 

O colágeno tipo III é evidenciado na cor negra, enquanto as fibras de colágeno tipo 

I aparecem na cor acastanhada. Todavia, os dados obtidos mostraram que em cortes de aorta 

obtidos de animais irradiados, a distribuição de colágeno tipo III foi semelhante em 

comparação àqueles obtidos de animais do grupo não irradiado. O tratamento com captopril 

também não influenciou o padrão de deposição de colágeno tipo III nos animais controles ou 

irradiados.  

No presente estudo foi demonstrado que a irradiação por raios gama, na dose de 10 

Gy, não promoveu modificações funcionais e estruturais em aortas de ratos, em um período de 

15 dias. Cabe ressaltar, no entanto, que tais modificações não estão descartadas por completo, 

uma vez que estes efeitos da radiação podem estar em processo. Avaliações mais tardias 

destes tecidos, aumentando-se o tempo pós-irradiação, são necessárias para que possamos 

compreender de forma mais aprofundada os efeitos da radiação sobre este leito vascular. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos sugerem que o protocolo de irradiação empregado não promoveu 

modificações funcionais ou estruturais significativas nas aortas dos animais estudados. 

Sugerem também que o tratamento com captopril não teve qualquer influência na reatividade 

da aorta à ACh ou noradrenalina, nem tampouco na organização estrutural deste leito arterial, 

tanto nos animais controles quanto aqueles que foram submetidos à irradiação. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICEA - Solução nutritiva Krebs-Hanseleit (modificado) 
 

Para o preparo de 1L de solução Krebs-Henseleit (modificado): 

 

 

Sais Peso (g) Molaridade (µM) 

NaCl 7,61 130 

KCl 0,35 4,7 

KH2PO4 0,16 0,18 

MgSO47H2O 0,25 1,17 

NaHCO3 1,25 14,9 

Clicose 2,00 11,1 

CaCl2 0,18 1,6 

 

 

 

a. Pesar todos os sais 

b. Colocar todos os sais (previamente pesados) em balão volumétrico de 1L 

c. Completar o volume com água deionizada 

d. Homogeneizar em agitador magnético 

e. Adicionar CaCl2 e homogeneizar novamente 

f. Verificar o pH (ideal 7,4) 
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APÊNDICE B- Tomografia computadorizada para fins de irradiação da artéria aorta 

abdominal dos ratos. Vista da região anterior e lateral 
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APÊNDICE C- Imagem para estudo do campo da irradiação da aorta abdominal dos 

animais. Vista da região dorsal do animal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A- Aprovação do experimento pelo  CEUA 
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Anexo B- TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) 

 

Peroxidação lipídica no plasma 

1. PREPARO DE SOLUÇÕES QUE PODEM SER ARMAZENADAS 

 BHT (butylatedhydroxytoluene ) 29,5 mM 

Pesar 6,5  mg e dissolver em 1 ml de etanol absoluto 

 SDS 8,1% (Lauryl sulfate ; Sigma L 4300) 

Pesar 2,025 g e diluir em 25 ml de água deionizada 

 

 Acido acético 20% 

Diluir 20 ml de ácido acético em 80 ml de água deionizada e ajustar o pH para 3,5 com NaOH. 

 Hidróxido de sódio 10 N 

Pese 40 g pastilhas de NaOH e dissolva (com cuidado) lentamente em 80 ml de água deionizada.Complete o 

volume para 100 ml (utilizar o NaOH para ajustar o pH do ácido acético). 

2. PREPARO DE SOLUÇÕES QUE DEVEM SER FEITAS NO DIA DO USO 

 TBA 0,8% (ácido tiobarbitúrico) 

Pesar 800 mg de TBA e diluir em 100 ml de água deionizada.Aquecer, brandamente, em banho-maria 38º C, 

agitando suavemente, para dissolver. 

3. METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

 Ensaio da curva padrão (em duplicata) 

Solução-mãe: Dissolver 4,167 l de Tetramethoxypropane em 1 ml de etanol. 

Em seguida, adicione 49 ml de água destilada. (500 M) 

 

Tubo Concentração (M) H2O (l) tetramethoxypropano 

1 0 500 --- 

 

2 0,625 500 500 l do tubo 3 

 

3 1,25 500 500 do l tubo 4 

 

4 2,5 500 500 l do tubo 5 

 

5 5,0 500 500 l do tubo 6 

 

6 10 800 200 l do tubo 7 

 

7 50 500 500 l do tubo 8 

 

8 100 800 200 l da solução  

Estoque 
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Pipetar em duplicata; após cada adição, homogeneizar o tubo: 

 

Volume 

(em l) 

SDS 8,1% 

µL 

Curva Padrão µL Água 

(deioniz)µL 

Ácido acético 

20% µL 

TBA 0,8% 

µL 

Curva 

padrão 

100 

(pipeta de 
repetição) 

100 300 750 750 

 

 

Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 30 (trinta) minutos. 

 Ensaio das amostras (realizar em duplicata) 

Pipetar em duplicata; após cada adição, homogeneizar o tubo: 

 

Volume 

(em l) 

SDS 8,1% 
Amostra* 

Água 

deionizada 

Ácido acético 

20% 

TBA 0,8% 

Amostra 100(pipeta de 

repetição) 
100 300 750 750 

 

 

*Pipetar 10 l  de BHT em 100 µl de plasma  

 

Colocar os tubos em banho-maria (90º C a 100º C) por 60 minutos e tampá-los com “bolinhas de gude” para 

evitar evaporação. 

Esfriar os tubos em banho de gelo por 10 minutos (interrompe a reação) e posteriormente, deixar a temperatura 

ambiente. 

Proceder a centrifugação por 2500 rpm, por 05 minutos a 4º C. 

Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 20 (vinte) minutos. 

 Ensaio do branco (realizar em duplicata) 

 

Volume 

(em l) 

SDS 8,1% Branco Água 

deionizada 

Ácido acético 

20% 

TBA 0,8% 

Branco 100(pipeta de 

repetição) 
0 400 750 750 

 

 

Colocar os tubos em banho-maria (90º C a 100º C) por 60 minutos e tampá-los com “bolinhas de gude” para 

evitar evaporação. 

Esfriar os tubos em banho de gelo por 10 minutos (interrompe a reação) e posteriormente, deixar a temperatura 

ambiente. 

Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 30 (trinta) minutos. 
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ANEXO C - TBARS DO TECIDO
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ANEXO D - FRAP (The Ferric Reducing Ability of Plasma): 

Capacidade antioxidante total do plasma 

1. PREPARO DE SOLUÇÕES QUE PODEM SER ARMAZENADAS 

Solução A: Tampão acetato: 300 mM, pH 3,6 

Dissolver 3,1 g de acetato de sódio (C2H3NaO2. 3H2O) em 16 mL de ácido acético glacial (C2H4O2). Completar o 

volume para 1000 mL em um balão volumétrico com água deionizada e em seguida, verificar o pH. 

Armazenar a 4º C em frasco âmbar. 

HCl40 mM 

Em um balão volumétrico de 1000 mL, adicionar 500 mL de água deionizada, em seguida, adicionar lentamente, 

3,34 mL de HCl concentrado. Completar o volume para 1000 ml com água deionizada. 

Armazenar em temperatura ambiente por tempo indeterminado. 

2. PREPARO DE SOLUÇÕES QUE DEVEM SER FEITAS NO DIA DO USO 

Solução B:TPTZ (2,4,6-tri[2-pyridyl]-s-triazine)10 Mm 

Pesar 0,031 g TPTZ e dissolver em 10 mL de HCl40 Mm. Se necessário, dissolver em banho a 50º C. 

Armazenar em frasco âmbar. 

Solução C: FeCl3.6H2O(cloreto férrico hexahidratado) 20 mM 

Dissolver 0,054 g de cloreto férrico em água deionizada e complete o volume para 10 ml.  

Reagente do FRAP 

Misture as soluções A+ B + C na proporção 10:1:1 (V/V) 

100 mL + 10 mL + 10 mL = 120 mL 

É possível fazer 16 amostras + branco + curva padrão 

Padrão de sulfato ferroso (Fe 
II

) 

Solução estoque 1 mM: 

Pesar 0,028 g FeSO4.7H2O , dissolver em 100 ml de água deionizada.  

Armazenar em frasco âmbar. 

 

METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

Ensaio da curva padrão (em duplicata) 

Dilua o padrão de sulfato ferroso (Fe 
II
) como indicado abaixo: 

 

Tubo Concentração do padrão 

(µM) 

Solução de FeSO4.7H2O Água destilada 

1 1000 400 μL da solução 

estoque 

0 

2 500 200 μL do tubo 1 200 μL 
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3 250 200 μL do tubo 2 200 μL 

 

4 125 200 μL do tubo 3 200 μL 

 

5 62,5 200 μL do tubo 4 200 μL 

 

6 31,25 200 μL do tubo 5 200 μL 

 

7 0 0 200 μL 

 

 

Após fazer os padrões, utilizar os mesmos para fazer a curva. 

Em duplicata: pipetar 0,08 mL (80µL) da solução padrão correspondente (0,1 mM a 1,0 mM; 100 – 1000 

µmol/L)+ 0,25 mL (250 µL) de água e agitar o tubo de ensaio. 

Pipetar em seguida, 2,4 mL (2400 µL) do reagente FRAP e agitar novamente o tubo. 

Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os tubos com papel alumínio), por 15 (quinze) minutos. Em 

seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 5 (cinco) minutos. 

 Ensaio das amostras (realizar em duplicata) 

Centrifugar as amostras em2500 rpm, por 10 minutos a 4º C 

Pipetar 0,08 mL (80µL) do plasma + 0,25 mL (250 µL) de água e agitar o tubo de ensaio. Pipetar em seguida, 2,4 

mL (2400 µL) do reagente FRAP e agitar novamente o tubo. Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os 

tubos com papel alumínio), por 15 (quinze) minutos.  

Se a reação apresentar ligeira turbidez, centrifugar (2000 rpm por 3 minutos) antes de realizar a leitura de 

absorbância. 

Em seguida, fazer a leitura no espectrofotômetro, no máximo, dentro de 5 (cinco) minutos. 

 Ensaio do branco (realizar em duplicata) 

Pipetar 0,33 mL (330 µL) de água, adicionar 2,4 mL (2400 µL) do reagente FRAP  e agitar o tubo de ensaio. 

Levar ao banho a 37º C, no escuro (cobrir todos os tubos com papel alumínio), por 15 (quinze) minutos.  

 

 Leitura 

Colocar o conteúdo do tubo de ensaio em uma micro cubeta limpa, que se encontra dentro da caixa de isopor, 

limpar a micro cubeta com papel macio (de modo que as laterais por onde o feixe de luz irá passar, estejam 

limpas), abrir o aparelho e colocar a micro cubeta no primeiro compartimento. Fechar o aparelho e marcar os 

números que irão aparecer no visor. 

Retirar a micro cubeta, descartar o líquido em um becker 250 mL e colocá-la em outro becker 1000 mL com 

extran. 
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ANEXO E-Retícula Gomori 

 

1. Método de Coloração 

1.1 Banhar em permanganato de potássio 1% por 2 minutos. 

1.2 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.3 Banhar em ácido oxallacético 3% por 1 minuto. 

1.4 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.5 Banhar em alumén de ferro por 2 minutos. 

1.6 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.7 Banhar em prata amoniacal por 2 minutos. 

1.8 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.9 Banhar em formol 10% por 10 segundo. 

1.10 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.11 Banhar em cloreto de ouro 0.2% por 1 minuto: gotejar a solução sobre o 

corte e observar ao microscópio até que se atinga a tonalidade desejada. 

1.12 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.13 Banhar em hiposulfito de sódio 2% por 2 minutos. 

1.14 Lavar rapidamente em água destilada. 

1.15 Desidratar os cortes. 

1.16 Montar as lâminas em Entellan ou Permount. 

2. Preparo das soluções 

Permanganato de potássio a 1%: 

Dissolver 1g de permanganato de potássio (KMnO 4) em 100ml de água 

destilada. 

Ácido Oxálico a 3%: 

Dissolver 3g de ácido oxálico em 100ml de água destilada. 

Alúmen de Ferro a 1%: 

Dissolver 1g de alúmen de ferro em 100ml de água destilada. 
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Prata Amoniacal: 

Nitrato de prata (AgNO 3) a 10%, 2mg em água destilada. 

Hidróxido de Sódio a 10% 0.4 g em 4 ml de água destilada. 

Hidróxido de Amônio (P. A.) 

Misturar o nitrato de prata (dissolvido) ao hidróxido de sódio (dissolvido) com 

o auxílio de um agitador magnético. Adicionar o hidróxido de amônio até a dissolução 

do precipitado (no máximo um pouco mais de 4ml) e duplicar volume da solução 

com água destilada. 

OBS: a solução não dura muito tempo e deve ser filtrada antes de ser 

colocada no vidro. 

Formol a 10%: 

Diluir 1ml de formol em 9ml de água destilada. 

Cloreto de Ouro a 0.2%: 

Dissolver 0.2g de cloreto de ouro em 100ml de água destilada. 

Hipossulfito de Sódio: 

Dissolver 2g de hipossulfito de sódio em 100ml 


