
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

ESCOLA DE FARMÁCIA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE CASCA DE 

UVA E DO FLAVONÓIDE CRISINA EM MODELO DE 

HIPERTENSÃO EM RATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OURO PRETO 
 

MINAS GERAIS - BRASIL 
 

2011 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

ESCOLA DE FARMÁCIA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE CASCA DE 

UVA E DO FLAVONÓIDE CRISINA EM MODELOS DE 

HIPERTENSÃO EM RATOS 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Dissertação apresentada ao Programa de 
                                                                       Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 
                                                                       como parte das exigências para obtenção do  
                                                                       título de Mestre em Ciências Farmacêuticas. 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Tanus Jorge Nagem 

Co-Orientadora: Drª Tânia Toledo de Oliveira 

 
 

Leonardo Henrique Vasconcelos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                Catalogação: sisbin@sisbin.ufop.br  

 
V331a           Vasconcelos, Leonardo Henrique.  

                    Avaliação dos efeitos do extrato de casca de uva do flavonóide crisina em 
modelo de hipertensão em ratos [manuscrito] / Leonardo Henrique Vasconcelos. – 
2011. 

                          113 f.: il.; grafs., tabs.   
                  
                          Orientador: Prof. Dr. Tanus Jorge Nagem. 
                          Co-orientadora: Profa. Dra. Tânia Toledo de Oliveira.              
    
                          Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de  
                     Farmácia. Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas.   
  
                           Área de concentração: Fármacos e Medicamentos 
 

1. Flavonóides - Teses. 2. Hipertensão - Teses. 3. Óxido nítrico - Teses. 4. Rato 
como animal de laboratório - Teses. I. Universidade Federal de Ouro Preto.           
II. Título.     

                                                                                              CDU: 547.972.2:616.12-008.331.1 
 



 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Dedico esta dissertação a meus 

pais, por todo amor 

e dedicação.  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao professor Dr. Tanus Jorge Nagem, pela orientação oferecida. Pela generosidade, esforço e 

apoio quando tudo parecia perdido; 

 

À professora Drª Tânia Toledo de Oliveira pela disposição e perseverança. Seu apoio foi 

fundamental na efetivação deste mestrado; 

 

Ao professor Jorge Luiz Humberto e ao Laboratório de Química Orgânica, pela amizade, 

aceitação e orientação nos trabalhos iniciais;  

 

Ao professor Sérgio Pacheco pela ajuda e atenção empenhados na elaboração do trabalho 

 

A minha família por todo apoio, carinho e compreensão; 

 

A Graciene pelo amor e companheirismo. Tudo ficou mais fácil ao seu lado;  

 

A família Dias e Reis, pela amizade; 

 

À equipe do Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais (LAPPRONA) do Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto; 

 

À equipe do Laboratório Biofármacos II do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular 

da Universidade Federal de Viçosa; 

 

Aos colegas da turma de mestrado, pela amizade. 

 

 

 

 



5 
 

SUMÁRIO 
 

 
LISTA DE TABELAS..................................................................................................................... 8 

 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................. 10 

 

ABREVIATURAS ....................................................................................................................... 12 

 

RESUMO .....................................................................................................................................  14 

 

ABSTRACT ................................................................................................................................  15 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 16 

 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 18  

2.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 18   

2.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 18   

 

3. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................................ 19   

3.1. Hipertensão ................................................................................................................ 19  

3.1.1 Fármacos utilizados na terapia da hipertensão......................................................... 23 

3.1.2 Modificações no estilo de vida................................................................................. 24 

3.2. Óxido Nítrico.............................................................................................................. 25 

3.3 Flavonóides.................................................................................................................. 30 

 3.3.1 Metabolismo de flavonóides........................................................................ 30 

3.3.2 Toxicidade dos flavonóides.......................................................................... 36 

3.3.3 Flavonóides na pressão arterial..................................................................... 37 

                  3.3.3.1 Poder antioxidante................................................................... 39 

                  3.3.3.2 Inibição da oxidação de LDL e da agregação plaquetária....... 40 

                              3.3.3.3 Atividade sobre a enzima eNOS.............................................. 41 

                              3.3.3.4 Ativação de canais de K+ no músculo liso vascular................ 42 



6 
 

                              3.3.3.5 Sistema renina-angiotensina.................................................... 43 

3.4 Plantas pesquisadas na hipertensão.............................................................................. 47 

3.5 Vinho tinto................................................................................................................... 52 

3.5.1 Poder antioxidante......................................................................................... 55  

3.5.2 Promoção de eNOS por Ca2+........................................................................ 56 

3.5.3 Inflamação – Ação antiplaquetária e antiagregante...................................... 57 

3.5.4 Efeitos sobre endotelina................................................................................ 59 

3.5.5 Efeitos sobre a enzima Na+,K+-ATPase........................................................ 60 

            3.6 Resveratrol.................................................................................................................. 62 

            3.7 Crisina......................................................................................................................... 67 

              

4. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................... 71 

4.1. Material vegetal ......................................................................................................... 71 

4.1.1. Obtenção da tintura dos frutos da Vitis labrusca L. var. Isabel................... 71  

4.2. Animais ...................................................................................................................... 72 

4.2.1. Adaptação .................................................................................................... 72  

4.2.2. Indução da hipertensão ................................................................................ 72  

4.2.3.Tratamentos .................................................................................................. 73 

4.2.4 Testes ........................................................................................................... 74 

4.2.5 Eutanásia ...................................................................................................... 75 

4.2.6. Aspectos éticos ........................................................................................... 75 

4.3. Fármacos e Instrumentos............................................................................................ 75 

4.4. Análise estatística ...................................................................................................... 75 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................................. 77 

5.1 Pressão arterial sistólica............................................................................................... 77 

            5.2 Parâmetros bioquímicos.............................................................................................. 80 

                        5.2.1 Cálcio............................................................................................................ 80 

                        5.2.2. Ferro............................................................................................................. 82 

            5.2.3 Magnésio...................................................................................................... 84 

            5.2.4 Fosfato.......................................................................................................... 86 



7 
 

            5.2.5 Glicose.......................................................................................................... 88 

            5.2.6 Colesterol...................................................................................................... 90 

            5.2.7 Triglicérides.................................................................................................. 91 

            5.2.8 HDL.............................................................................................................. 93 

                        5.2.9 Proteína......................................................................................................... 95 

                        5.2.10 Albumina.................................................................................................... 96 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................... 99 

 

7. CONCLUSÕES ...................................................................................................................... 100 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1- Classificação da Pressão Arterial…………….....................................…..................... 20  
 
Tabela 2- Fatores importantes para quantificar o risco cardiovascular......................................... 21 
 
Tabela 3- Agentes anti-hipertensivos disponíveis no Brasil......................................................... 23 
 
Tabela 4- Modificações no estilo de vida para prevenir e controlar hipertensão.......................... 24 
 
Tabela 5- Fatores capazes de elevar ou diminuir a função do e-NOS.......................................... 29 
 
Tabela 6- Plantas com efeito anti-hipertensivo............................................................................. 48  
 
Tabela 7- Efeitos do resveratrol na função endotelial em ratos.................................................... 63 
 
Tabela 8 - Áreas sobre a curva concentração plasmática X tempo (AUC) e recuperação urinária 
de crisina e metabólitos após uma dose oral única de 400 mg de crisina...................................... 69 
 
Tabela 9- Constituição dos grupos experimentais......................................................................... 74 
 
Tabela 10. Valores médios de pressão arterial sistólica ± desvio padrão de ratos machos Wistar 
aos 21 dias comparados a animais sadios e doentes...................................................................... 77 
 
Tabela 11. Efeitos dos polifenóis sobre a pressão arterial............................................................. 79 
 
Tabela 12. Valores médios de cálcio ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes......................................................................................... 80 
 
Tabela 13. Valores médios de ferro ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes......................................................................................... 83 
 
Tabela 14. Valores médios de magnésio ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes................................................................................. 85 
 
Tabela 15. Valores médios de fosfato ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparado a animais sadios e doentes.......................................................................................... 87 
 



9 
 

Tabela 16. Valores médios de glicose ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparado a animais sadios.......................................................................................................... 89 
 
Tabela 17. Valores médios de colesterol ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes................................................................................. 90 
 
Tabela 18. Valores médios de triacilglicerol ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 
21 dias comparados a animais sadios e doentes............................................................................ 92 
 
Tabela 19. Valores médios de HDL ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes......................................................................................... 94 
 
 

Tabela 20 – Valores médios de proteínas totais ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar 
aos 21 dias comparados a animais sadios...................................................................................... 95 
 
Tabela 21. Valores médios de albumina ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes................................................................................. 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Reação de Síntese do NO catalisada pela enzima eNOS............................................... 25 
 
Figura 2. Mecanismo de relaxamento pelo NO do músculo liso vascular.................................... 26  
 
Figura 3. Formação de NO via eNOS............................................................................................ 27 
 
Figura 4 – Reação de degradação do NO por radicais livres......................................................... 27 
 
Figura 5. Núcleo fundamental dos flavonóides e sua numeração................................................. 31 
 
Figura 6. Ligação O-heterosídeo e Ligação C-heterosídeo........................................................... 31 
 
Figura 7. Estruturas químicas de algumas classes de flavonóides................................................ 33 
 
Figura 8.  Vias de transporte e metabolismo de flavonoides no lúmem e enterócito do trato 
digestivo......................................................................................................................................... 36 
 
Figura 9. Esquema do mecanismo de regulação do transporte de água no túbulo rena................ 45 
 
Figura 10 – Estrutura química do Resveratrol............................................................................... 62 
 
Figura 11. Mecanismos da melhora da função vascular induzida por resveratrol........................ 64 
 
Figura 12.  Molécula de Crisina.................................................................................................... 67 
 
Figura 13. Fluxograma da obtenção da tintura.............................................................................. 72 
 
Figura 14. Inibição da produção de NO por L-NAME.................................................................. 73 
 
Figura 15. Valores médios de pressão arterial sistólica (mmHG) de soro de ratos machos Wistar 
aos 21 dias de tratamento............................................................................................................... 77 
 
Figura 16.  Valores médios de cálcio (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 80 
 
Figura 17. Valores médios de ferro (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 82 



11 
 

 
Figura 18. Valores médios de magnésio (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 84 
 
Figura 19. Valores médios de fosfato (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 86 
 
Figura 20. Valores médios de glicose (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 88 
 
Figura 21. Valores médios de colesterol (mg/dL ) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 90 
 
Figura 22. Valores médios de triglicérides (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 91 
 

Figura 23. Valores médios de HDL (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 93 
 
Figura 24. Valores médios de proteínas totais (g/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 95 
 

Figura 25. Valores médios de albumina (g/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento...................................................................................................................................... 96 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ABREVIATURAS 

 

µmol = micromol 

AMPc = adenosina monofosfato-cíclico 

ANG II = angiotensina II 

ARE = elemento de resposta eletrofílico dependente de transcrição de fase 2 

ATP = adenosina trifosfato 

ADP = adenosina difosfato 

CaM = enzima cálcio/calmodulina 

DL = dose letal 

DNA = ácido desoxirribonucleico, em inglês 

ECA = enzima conversora de angiotensina 

eNOS = óxido nítrico sintase endotelial  

et al = e outros 

G = gramas 

GAE/L = ácidos gálicos equivalentes 

GMPc = guanosina 3’,5’- monofosfato cíclico  

GTP = guanosina trifosfato 

HDL = lipoproteína de alta densidade 

Hspr90 = proteína chaperona heat shock 90  

ICAM-1 = molécula de adesão intracelular 

Kg  = kilograma 

L = litros 

LDL = lipoproteína de baixa densidade 

L-NAME = N-nitro-L-arginina metil éster 

L-NMMA =  N-MonoMetil Arginina 

MG = miligrama 

mmHg = milímetros de mercúrio 

MnSOD = superóxido dismutase dependente de manganês  

MRP = proteínas de resistência a multidrogas 

Na+ = sódio ionizado 



13 
 

NADPH = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato na forma reduzida)  

NO = óxido nítrico 

NRF2 = fator de transcrição nuclear 

O2
- = ânions superóxidos 

PA = pressão arterial 

PCR = proteína C reativa 

PAD = pressão arterial diastólica 

PAS = pressão arterial sistólica 

PVT = polifenóis do vinho tinto 

RNA = ácido ribonucleico, em inglês 

sGC = guanilil ciclase solúvel 

SLGT1= transportador de Na+/glicose/água 

SIRT1 = Sirtuin 1 proteína desacetilase 

TNF-alfa = Fator-alfa de Necrose Tumoral 

VCAM-1 = molécula de adesão vascular celular 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É 

também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular 

cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. No Brasil são cerca 

de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 35% da população de 40 anos e mais. A 

hipertensão arterial apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados. Neste trabalho 

investigou-se o efeito da tintura da casca da uva Vitis labrusca L. var. Isabel e do flavonóide 

crisina em ratos com hipertensão induzida com metodologia utilizada na prática clínica para 

medida da pressão. Os animais utilizados foram fornecidos pelo Biotério do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de Viçosa, sendo 66 ratos da raça Wistar, machos, peso entre 

210-250 g, divididos em onze grupos, sendo um grupo de animais sadios, um grupo de animais 

doente sem tratamento, três grupos que receberam três doses de tintura das cascas da uva, outros 

três com doses de crisina e mais três com doses de losartan. Os animais foram induzidos com 

60 mg/kg de L-NAME por via intraperitoneal  durante 7 dias e então tratados por 21 dias. A 

pressão arterial e os parâmetros sanguíneos proteína, albumina, cálcio, ferro, magnésio, fosfato, 

HDL, colesterol, triglicerídeos e glicose foram analisados ao final do tratamento. Os dados foram 

analisados pelo teste de ANOVA, seguido pelo teste de Tukey e Dunnet. Os teste de Dunnet 

foram realizados para o grupo de animais sadios como base de comparação e também para o 

grupo dos animais doentes não tratados. Os valores para os íons investigados cálcio, ferro, 

magnésio e fosfato indicam que o metabolismo das células endoteliais é afetado pelo tratamento 

com o indutor L-NAME e pelos tratamentos com a tintura e a crisina, sendo observado que os 

valores seguem as necessidades impostas a cada grupo. Os valores de HDL, colesterol, 

triglicerídeos e glicose mostram um quadro em que os valores de colesterol elevados deve ser 

consequência da deficiência de NO e dos danos vasculares resultantes do desequilíbrio na 

homeostase do sistema vascular. Os resultados encontrados para a aferição da pressão arterial 

sistólica, conforme a prática clínica, mostram que os tratamentos com tintura de uva foram os 

mais eficientes, até mesmo que os tratamentos com losartan, medicamento de uso aprovado. Os 

resultados do tratamento com crisina também foram efetivos, embora um pouco abaixo do que o 

tratamento com losartan.  
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ABSTRACT 
 

Hypertension is the most common cardiovascular diseases. It is also the main risk factor 

for the most common complications such as stroke and myocardial infarction, and chronic renal 

disease. In Brazil there are about 17 million hypertensive patients, 35% of the population 40 

years and more. Hypertension has high medical and socioeconomic costs. In this study we 

investigated the effect of the dye from the bark of grape Vitis labrusca var. Isabel and the 

flavonoid chrysin in rats with hypertension induced with the methodology used in clinical 

practice for pressure measurement. The animals used were supplied by Biotério do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Viçosa, 66 Wistar rats, male, weighing 210-250 g 

were divided into eleven groups, one group of healthy animals, a group of sick animals without 

treatment, three groups receiving three doses of tincture of the grape skins, three doses of chrysin 

and three doses of losartan. The animals were induced with 60 mg / kg L-NAME 

intraperitoneally for 7 days and then treated for 21 days. Blood pressure and blood parameters 

protein, albumin, calcium, iron, magnesium, phosphate, HDL cholesterol, triglycerides and 

glucose were analyzed after the treatment. Data were analyzed by ANOVA followed by Tukey 

and Dunnet. The Dunnett test were performed for the group of healthy animals as a basis for 

comparison and also for the group of untreated animals. The values for the ions investigated 

calcium, iron, magnesium and phosphate indicate that the metabolism of endothelial cells is 

affected by treatment with the inducer L-NAME and by treatments with dye and chrysin, and we 

observed that the values follow the requirements imposed on individual group. The levels of 

HDL cholesterol, triglycerides and glucose showed a picture in which high cholesterol levels may 

be due to deficiency of NO and vascular damage resulting from the imbalance in the homeostasis 

of the vascular system. The results for the measurement of systolic blood pressure, according to 

clinical practice, show that treatment with tincture of grape were the most efficient, even that 

treatment with losartan, a medication approved for use. The results of treatment with chrysin 

were also effective, although slightly lower than treatment with losartan. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É 

também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular 

cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. (Brasil, 2006) 

No Brasil, são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 35% da 

população de 40 anos e mais. E esse número é crescente; seu aparecimento está cada vez mais 

precoce e estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam portadoras. A 

carga de doenças representada pela morbimortalidade devida à doença é muito alta e, por tudo 

isso, a hipertensão arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. (Brasil, 2006) 

As doenças cardiovasculares foram responsáveis por 27,4% dos óbitos no Brasil em 2003, 

alcançando 37% quando são excluídos os óbitos por causas mal definidas e a violência. (Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, 2006) 

A elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, linear e 

contínuo para doença cardiovascular. A hipertensão arterial apresenta custos médicos e 

socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas complicações, tais como: doença 

cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e 

doença vascular de extremidades. (Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2006) 

A hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por 

alta frequência de internações. As internações por doenças cardiovasculares em 2005 atingiram a 

marca de 1.180.184, com custo total de R$ 1.323.775.008,28. (Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2006) 

 O método mais utilizado para medida da pressão arterial na prática clínica é o indireto, 

com técnica auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide. (Sociedade Brasileira 

de Hipertensão, 2006)                        

Os flavonóides são polifenóis encontrados em grande quantidade nas frutas e nos 

vegetais. O termo flavonóide é derivado do latim flavus, que significa amarelo, recebendo este 

nome por ter sido encontrado originalmente em alimentos de coloração amarelada. (Sociedade Brasileira 

de Hipertensão, 2006) 

Os polifenóis são os princípios ativos de uma grande variedade de plantas medicinais 

usadas para a proteção vascular, entretanto seus mecanismos de ação não são completamente 

entendidos, embora, sabe-se que tais substâncias diminuem os níveis séricos de lipoproteína de 
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baixa densidade (LDL), diminuem a agregação plaquetária e possuem conhecida ação 

antioxidante. (Andriambeloson et. al 1997) 

O vinho tinto contém diferentes tipos de polifenóis, como catequinas, proantocianidinas, 

antocianinas, flavonóis e ácidos fenólicos. (Andriambeloson et. al 1997) 

Estudos demonstraram que a ingestão de suco de uva roxa melhora a vasodilatação 

mediada por fluxo, a função plaquetária e a resposta inflamatória dependente de plaqueta em 

pacientes com doença arterial coronariana, e reduz a pressão sanguínea em pacientes com 

hipertensão moderada. (Anselm et al 2007) 

Os polifenóis do vinho tinto (PVT) e suco de uvas podem induzir vasorrelaxamento 

endotélio dependente, provavelmente por via da liberação de óxido nítrico (NO) ou aumento da 

atividade da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) levando a uma elevada acumulação 

de guanosina 3’,5’- monofosfato cíclico (GMPc). (Andriambeloson et. al 1997) 

A crisina é um flavonóide vastamente distribuído na natureza e possui várias atividades 

biológicas já relatadas, como efeitos antioxidantes, antiviral, antidiabético, anti-ansiolítico e 

inibidor da aromatase (Zheng et al, 2003). Entretanto, os estudos sobre seus efeitos cardiovasculares 

ainda são poucos. (Peng et al, 2009. 

 A importância do trabalho está na análise dos efeitos de uma qualidade de uva muito 

consumida no Brasil (Vitis labrusca var. Isabel), porém, pouco estudada para a hipertensão 

arterial, utilizando-se de método de aferição praticado na clínica para mimetizar as condições 

reais a que a população está exposta. Diante dos resultados obtidos, verificar a possibilidade do 

desenvolvimento de medicamento fitoterápico para controle da hipertensão a partir do extrato da 

casca da Vitis labrusca var. Isabel. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar o efeito da tinturas obtidas dos frutos de Vitis labrusca L. var. Isabel e do 

flavonóide crisina na pressão arterial sistólica seguindo a metodologia usada na prática clínica e 

nos parâmetros sanguíneos em ratos Wistar machos com hipertensão induzida por N-nitro-L-

arginina metil éster (L-NAME), após 21 dias de tratamento 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Avaliar o efeito na pressão arterial sistólica de ratos Wistar machos, com hipertensão 

induzida conforme é utilizado na clínica, de três doses de tintura obtida das cascas de Vitis 

labrusca L. var. Isabel;  

 

- Avaliar o efeito na pressão arterial sistólica de ratos Wistar machos, com hipertensão 

induzida, de três doses de crisina;  

 

- Avaliar o efeito de três doses de tintura obtida das cascas de Vitis labrusca L.var. Isabel nos 

parâmetros sanguíneos proteínas totais, albumina, cálcio, ferro, magnésio, fosfato, lipoproteína de 

alta densidade (HDL), colesterol, triacilglicerol e glicose; 

 

- Avaliar o efeito de três doses de crisina nos parâmetros sanguíneos proteínas totais, 

albumina, cálcio, ferro, magnésio, fosfato, HDL, colesterol, triglicerídeos e glicose; 

 

- Avaliar o efeito do losartan na pressão arterial e nos parâmetros sanguíneos proteínas 

totais, albumina, cálcio, ferro, magnésio, fosfato, HDL, colesterol, triacilglicerol e glicose. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 Hipertensão 
 

As doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior mortalidade nas Américas e 

estão aumentando em incidência através do mundo (Shaughnessya et al, 2009). A hipertensão é o 

diagnóstico mais comum na América, com cerca de 35 milhões de visitas a consultórios 

anualmente (NIH, 2004) e é o fator de risco mais importante para doenças cardiovasculares, sendo, de 

forma direta ou indireta, uma das principais causas de morte (Mancia et al, 2003). É definida como a 

pressão arterial alta em 140/90 milímetros de mercúrio (mmHg) ou maior, sendo um dos 

principais fatores de risco para o infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral e é a causa 

líder de falha renal crônica; em geral, quanto maior a pressão arterial (PA), maior o risco. 
(Shaughnessya et al, 2009) 

Numerosos fatores de risco identificados promovem a patogênese das doenças 

aterosclerose e trombose, incluindo fumo, dislipidemia, hipertensão, diabetes, queda nos níveis 

de estrogênio e elevação dos níveis de homocisteína. Coletivamente, como individualmente, 

esses fatores de risco podem contribuir para o estresse oxidativo do sistema cardiovascular. O 

estresse oxidativo no endotélio vascular reduz a disponibilidade do NO, resultando em disfunção 

endotelial que pode manifestar-se como agregação plaquetária elevada, vasoconstrição e 

inflamação. Qualquer uma dessas alterações pode resultar em início de lesão vascular e progredir 

para ruptura de placa, vasoespasmo e trombose. (Hackman et al, 2008) 

 O endotélio vascular desempenha um papel crucial na regulação e manutenção do tônus 

vascular. A disfunção endotelial, geralmente apontada como uma redução do relaxamento 

vascular mediada pelo endotélio, tem sido relatada em artérias hipertensas e diabéticas (Ajay et al, 

2007), sendo um evento inicial no desenvolvimento da aterosclerose, presente mesmo antes da 

ocorrência de mudanças estruturais na vasculatura. Todos os principais fatores de riscos para 

aterosclerose como hiperlipidemia, diabetes, hipertensão e fumo são associados com a disfunção 

endotelial (Li e Forstermann, 2009). A causa exata do desenvolvimento de hipertensão essencial continua 

desconhecida. (Shaughnessya et al 2009) 

  A hipertensão causa um estresse sobre as paredes dos vasos sanguíneos, e estas não são 

capazes de resistir, especialmente se elas estiverem enfraquecidas por outras doenças como a 

aterosclerose ou o diabetes melitus. O resultado é um micro sangramento, ou um aneurisma, que 
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é a formação de uma expansão que leva à ruptura do vaso sanguíneo. Tal ruptura leva à morte do 

paciente dentro de poucos minutos. Os microvazamentos, que podem ser difíceis de se detectar, 

não representam uma ameaça imediata, mas eles devem ser impedidos antes que a perda de 

sangue circulante se torne perigosa, ou que o tecido em volta seja extensivamente danificado por 

componentes do sangue, como as enzimas proteases e os fagócitos. O estresse mental severo é 

um fator agravante porque eleva a pressão sanguínea e aumenta a lesão. No processo de 

reparação, a colagenase provoca a hidrólise de proteínas fibrosas, mas, simultaneamente, 

enfraquece ainda mais a parede dos vasos sanguíneos (Havsteen et al, 2002). 

A pressão arterial é classificada de acordo com os níveis pressóricos, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 1: Classificação da Pressão Arterial 
Pressão arterial 

Ótima 

Normal 

Normal-Elevada 

Hipertensão 

           Grau 1 

           Grau 2 

           Grau 3 

Hipertensão sistólica isolada 

<120/80 mmHg 

120/80 - 129/84 mmHg 

130/85 - 139/89 mmHg 

 

140 - 159/90 – 99 mmHg 

160 - 179/100 – 109 mmHg 

≥180/110 mmHg 

≥140/<90mmHg 

Adaptado de Sanchez et. al. 2009 
 

No entanto, existem provas de que o risco relacionado com a hipertensão não é 

irreversível, na medida em que redução da PA por medicamentos anti-hipertensivos são 

acompanhados por grandes reduções na morbidade e mortalidade cardiovascular. Isto ocorre 

independentemente da idade e sexo, fazendo das intervenções na redução da PA obrigatórias, 

quando elevações nos níveis pressóricos são diagnosticadas (Mancia et al, 2003). Na maioria dos 

pacientes, reduzir a pressão arterial sistólica (PAS) é consideravelmente mais difícil que reduzir a 

pressão arterial diastólica (PAD). Falhas na modificação do estilo de vida, nas doses adequadas 

de drogas anti-hipertensivas, ou nas combinações adequadas de drogas podem resultar em 

controle inadequado da PA (NIH, 2004). As estratégias para administrar a hipertensão são 

consideradas a chave no controle da mortalidade pelas doenças cardiovasculares e na redução da 

importância e necessidade de drogas anti-hipertensivas (Shaughnessya et al, 2009). Desde que a maioria 
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das pessoas com hipertensão, especialmente aquelas acima de 50 anos de idade, irá alcançar a 

meta para PAD quando a meta para a PAS for alcançada, o foco primário deve ser atingir a meta 

PAS (NIH, 2004). Em testes clínicos, a terapia anti-hipertensiva tem sido associada com reduções em 

eventos de derrames (média de 37%), em infarto do miocárdio (média de 23%) e em falha 

cardíaca (média acima de 50%). Estima-se que em pacientes com hipertensão em estágio I (PAS 

140–159 mmHg e/ou PAD 90-99 mmHg) e fatores de risco cardiovasculares adicionais, ao se 

atingir uma redução sustentada de 12 mmHg na PAS por mais de 10 anos, irá prevenir uma morte 

para cada 11 pacientes tratados (NIH, 2004). Além das intervenções farmacológicas, as modificações 

no estilo de vida, como mudanças na dieta, (tabela 4) são consideradas críticas para prevenir e 

tratar a hipertensão (Shaughnessya et al, 2009). 

Diversos fatores de risco estão associados a complicações cardiovasculares, conforme a 

tabela 2:  

Tabela 2: Fatores importantes para quantificar o risco cardiovascular 

Fatores de risco Dano ao órgão alvo (subclínico) Eventos clínicos 

Idade, sexo (masculino) 

Hipertensão 

Estresse 

Colesterol total elevado 

Fumante de tabaco, tolerância 

diminuída a glicose, diabetes 

Histórico familiar de eventos 

cardiovasculares 

HDL colesterol baixo 

LDL colesterol elevado 

Triglicérides elevado 

Sobrepeso/Obesidade (IMC > 

25kg/m2) 

Menopausa 

Posição social/econômica** 

Educação 

Hipertrofia ventricular esquerda 

 

Microalbuminúria 

 

Creatinina > 1.3mg/dl 

 

Aumento da espessura da 

íntima-média da carótida 

 

Retinopatia hipertensiva (grau 

III/IV) 

 

Rigidez vascular aumentado 

Doença coronariana 

 

Infarto do miocárdio 

 

Derrame 

 

Doença arterial periférica 

 

Falha cardíaca crônica 

 

Doença renal crônica 

 

IMC, índice de massa corpórea; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteínca de baixa densidade;  
** Sem casa, educação primária, desempregado.Adaptado de Sanchez et. al. (2009) 
  

Tem se tornado evidente que o estresse oxidativo desempenha um papel na hipertensão 

humana e na experimental com animais (Shaughnessya et al 2009). A diminuição da produção e/ou 
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desativação do NO por ânions superóxidos derivados do radical do NO, tem sido implicados na 

etiologia da disfunção endotelial em vasos de hipertensos e diabéticos (Ajay et al, 2007).  

As espécies reativas de oxigênio, tais como os ânions superóxidos (O2
-), são gerados na 

vasculatura e nos rins, primariamente, por nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato na forma 

reduzida (NADPH) oxidases encontradas nas células endoteliais e inflamatórias ou células 

tubulares renais (Chaudhuri et al, 2007). Estas espécies reativas de oxigênio (O2-, OH • e oxigênio 

singleto) são geralmente os agentes peroxidantes in vivo. Eles são constantemente gerados em 

nosso corpo devido ao metabolismo normal por extravazamento de elétrons da cadeia de 

transporte de elétrons e pelas atividades de enzimas oxirredutases. Os ácidos graxos 

poliinsaturados nas membranas celulares são especialmente susceptíveis a danos por peroxidação 

lipídica. Portanto, as células e tecidos evoluíram os seus sistemas antioxidantes enzimáticos e não 

enzimáticos para combater esses estresses oxidativos. No entanto, tais antioxidantes endógenos 

não são suficientes em condições extremas de estresse oxidativo, tornando-se necessário invocar 

os antioxidantes exógenos (Chaudhuri et al, 2007).  

Uma excessiva produção de espécies reativas de oxigênio esgota a capacidade dos 

mecanismos de defesa antioxidante, implicando em condições patofisiológicas impactantes ao 

sistema cardiovascular. As avaliações das atividades antioxidantes e dos subprodutos da 

peroxidação lipídica em hipertensos indicam que existe nos tecidos uma quantidade excessiva de 

espécies reativas de oxigênio. Isto leva a uma redução na atividade dos mecanismos de defesa 

dos antioxidantes naturais, tanto no sangue como em diversos tipos de células (Sáez et al, 2004). Pelo 

fato de sistemas antioxidantes endógenos como as superóxido dismutases serem regulados para 

baixo na hipertensão, o O2
- acumula e induz danos oxidativos na maquinaria celular, contribuindo 

para a patofisiologia da hipertensão. O O2
- também reage com o NO removendo-o e formando 

peroxinitrito. Nas artérias de ratos expontaneamente hipertensivos propensos ao derrame, um 

modelo de hipertensão essencial humana sensível a sal, essa inativação oxidativa do NO leva à 

disfunção endotelial e à vasoconstrição, que eleva a PA. Nos rins, a perda de NO altera a 

reabsorção tubular de Na+, resultando na retenção de Na+, também contribuindo para a patologia 

da hipertensão sensível a sal. Mais danos ocorrem ao endotélio arterial e ao tubuloepitélio renal 

conforme a hipertensão progrida, levando a um círculo vicioso de estresse oxidativo. (Shaughnessya et 

al, 2009) 
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O tratamento anti-hipertensivo objetiva reduzir os valores de PA e também os danos a 

órgãos induzidos pela hipertensão. Relatos prévios demonstraram que a diminuição da PA leva à 

redução do estresse oxidativo. (Sáez et al, 2004)  

3.1.1 Fármacos utilizados na terapia da hipertensão 

Há disponíveis diversos medicamentos anti-hipertensivos no Brasil, relacionados abaixo: 
Tabela 3: Agentes anti-hipertensivos disponíveis no Brasil 

Adaptado de Sociedade Brasileira de Cardiologia (2004) 

Bloqueadores dos canais de cálcio 

   Fenilalquilaminas 

      Verapamil Coer 

      Verapamil Retard 

   Benzotiazepinas 

      Diltiazem SR ou CD 

   Diidropiridinas 

      Amlodipina  

      Felodipina 

      Isradipina 

      Lacidipina  

      Nifedipina Oros 

      Nifedipina Retard 

      Nisoldipina 

      Nitrendipina 

      Lercanidipina 

      Manidipina 

Inibidores adrenérgicos 

   Ação central 

      Alfametildopa 

      Clonidina 

      Guanabenzo 

      Moxonidina 

      Rilmenidina 

   Alfa-1 bloqueadores 

      Doxazosina (urodinâmica) 

      Prozosina 

      Trimazosina (urodinâmica) 

   Betabloqueadores 

      Atenolol 

      Bisoprolol 

      Metoprolol 

      Nadolol 

      Propanolol 

      Pindolol (com ASI) 

Diuréticos 

   Tiazídicos 

      Clortalidona 

      Hidroclorotiazida 

      Indapamida 

      Indapamida SR 

   De alça 

      Bumetamida 

      Furosemida 

      Piretanida 

   Poupadores de potássio 

      Amilorida (associação) 

      Espironolactona 

      Triantereno (associação)  

Inibidores da ECA 

      Benazepril 

      Captopril 

      Cilazapril 

      Delapril 

      Enalapril 

      Fosinopril 

      Lisinopril 

      Quinapril 

      Perindopril 

      Ramipril 

      Trandolapril 

Antagonistas do receptor AT1 da 

Angiotensina II 

      Candesartan 

      Irbesartan 

      Losartan 

      Telmisartan 

      Valsartan    

Vasodilatadores diretos 

      Hidralazina 

      Minoxidil 
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3.1.2 Modificações no estilo de vida 

 

A adoção de um estilo saudável de vida é fundamental no tratamento de hipertensos. Os 

principais fatores ambientais modificáveis da hipertensão arterial são os hábitos alimentares 

inadequados, principalmente ingestão excessiva de sal e baixo consumo de vegetais, 

sedentarismo, obesidade e consumo exagerado de álcool, podendo-se obter redução da pressão 

arterial e diminuição do risco cardiovascular controlando esses fatores (Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

2006). 

 

Tabela 4: Modificações no estilo de vida para prevenir e controlar hipertensão 

Modificação Recomendação Redução PAS aproximada 

Redução de peso Manter peso corporal normal (índice de 

massa corpórea 18.5-24.9 kg/m2) 

5-20 mmHg/10kg 

Adotar padrão alimentar Consumir dieta rica em frutas, vegetais, e 

laticínios com baixa gorduras e reduzido 

teor de gordura saturada e total 

8-14 mmHg 

Redução da ingestão de sódio Reduzir a ingestão diária de sódio para não 

mais que 100 mmol por dia (2-4 g de sódio 

ou 6 g de cloreto de sódio) 

2-8 mmHg 

Atividade fìsica Iniciar atividade aeróbica regular, como 

caminhadas (pelo menos 30 min por dia, na 

maior parte dos dias da semana) 

4-9 mmHg 

Moderação no consumo de álcool Limitar consumo para não mais que 2 

drinques/dia para homens e 1 drinque/dia 

para mulheres e homens de baixo peso. 

2-4 mmHg 

Para redução de riscos cardiovasculares em geral, não fumar. Adaptado de NIH, 2004 
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3.2 Óxido Nítrico 

 

Uma série de estudos na década de 1980 identificou o fator de relaxamento endotélio-

dependente como sendo o NO, que é sintetizado pela eNOS, a partir do aminoácido catiônico L-

arginina, na presença de oxigênio molecular e outros co-fatores, resultando em L-citrulina, sendo 

o NO um subproduto desta reação (fig. 1).  

 

 

 

Figura 1 – Reação de Síntese do NO catalisada pela enzima eNOS 

 

 

O NO é um mediador químico envolvido em processos fisiológicos, tais como o 

relaxamento do músculo liso, a lise celular de tumor, a destruição de microorganismos, sendo o 

principal regulador do tônus, entre outros processos, então o que nos interessa é a isoforma 

endotelial, eNOS, a meta molecular mais importante para os flavonóides (López et al, 2006).  

O óxido nítrico liberado do endotélio difunde-se para as células musculares lisas 

adjacentes e leva à ativação da guanilato ciclase, à elevação do GMPc e, por último, ao 

relaxamento do músculo liso vascular (fig. 2) (Ajay et al, 2007).  
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Figura 2 – Mecanismo de relaxamento pelo NO do músculo liso vascular  

 
Sendo a eNOS uma enzima dependente de Ca2+/calmodulina (CaM), a eNOS é regulada 

por sua associação à proteína da membrana plasmática caveolina. Como mostrado na figura 3, 

uma modificação pós-transducional ocorre via fosforilação por proteína quinase e também por 

uma interação com a proteína de choque térmico 90 (Hspr90). A complexação da eNOS com a 

caveolina-1 mantém a enzima em um estágio inativo. No entanto, uma elevação no Ca2+ 

intracelular leva os agonistas vasoativos a promoverem a associação de CaM com a eNOS e à 

dissociação da ligação da enzima com a caveolina-1. Além da ativação da eNOS dependente de 

Ca2+, o estresse provocado pela ação da enzima Hsp90, pela adenosina, pelos agonistas β2-

adrenoreceptores, pelo 17β-estradiol e pelas isoflavonas estimulam a produção de NO via 

fosforilação da enzima eNOS mesmos em níveis basais de Ca2+. Alguns estudos mostram a 

rápida dissociação entre a enzima eNOS e a caveolina-1 e a associação da enzima Hsp90 (figura 

3). (Mann et al, 2007) 

O local de fosforilação mais importante inclui o sítio que contém Serina 1177 no domínio 

redutase e treonina 485 e 497 no domínio de ligação à CaM. A  proteína quinase A e a proteína 

p38mapk transferem o grupo fosfato para a enzima no sítio Serina 1177. A fosforilação que ocorre 

no sítio da treonina 495 antagoniza a ligação de CaM ao eNOS, inibindo a ativação da enzima 
(Mann et al, 2007). 
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Ativação da enzima eNOS e produção de NO em células endoteliais Ca2+-dependente e Ca2+-independente. Agonista Ca2+-dependente estimula 
ativação da enzima eNOS Ca2+/calmodulina dependente. Estímulos Ca2+-independentes como estrogênios e isoflavonas estimulam de forma aguda 
a fosforilação da enzima eNOS em níveis basais de Ca2+ citosólico, envolvendo a ativação de vias de sinalização ERK ½, PI(3)-quinase/Akt e/ou 
PKA. A ativação da enzima eNOS requer a rápida dissociação da enzima da caveolina-1 (Cav-1) que a liga à membrana e sua associação com 
Hsp90 e metabolismo do aminoácido L-arginina em NO e L-citrulina. Adaptado de Mann et. al. (2007). 

Figura 3 – Formação de NO via eNOS 

 

Como a hipertensão arterial pode ser caracterizada pela produção de uma quantidade extra 

de espécies de oxigênio reativo que interagem com o NO, reduzindo a sua biodisponibilidade 

através de sua oxidação a peroxinitrito, (fig. 4), a sua biodisponibilidade pode ser mantida por 

inibição do estresse oxidativo com o uso de agentes com propriedades antioxidantes. O uso 

desses agentes melhora a regulação do tônus vascular (Gumanova et al, 2007), portanto, Os antioxidantes 

são necessários para manter a atividade da eNOS, protegendo o NO e também o desacoplamento 

da enzima eNOS. (Leighton et al, 2006)            

              
              Adaptado de Barreto et. al., 2005 

              Figura 4 – Reação de degradação do NO por radicais livres 
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A endotelina-1, um mediador de vasoconstrição, opõe-se à vasodilatação induzida por 

NO. A eNOS tem papel central na patogênese da síndrome metabólica. A obesidade, a resistência 

à insulina, a dislipidemia e a hipertensão são todas condições patogênicas que têm sido 

exploradas no contexto da síndrome metabólica. Fatores endócrinos, um estado pró-inflamatório 

e a atividade do sistema renina-angiotensina, também têm relação com patogênese da síndrome 

metabólica e da hipertensão. (Leighton et al, 2006) 

É possível que a síndrome metabólica seja uma conseqüência de uma única modificação 

gênica que afete a produção de eNOS. Há evidências que apóiam o papel central dos defeitos na 

produção de NO na patogênese de muitos dos fatores de risco cardiovasculares, que estão 

presentes na síndrome metabólica. Cook et. al.(2003)por referencia fizeram uma observação em 

camundongos sem eNOS, que apresentaram diversas mudanças fenotípicas que mimetizaram os 

fatores de riscos presentes na síndrome metabólica humana (hipertensão, resistência à insulina, 

hipertrigliceridemia, fibrinogênio elevado e diversas outras mudanças). Os mesmos autores 

também mostraram que uma dieta com muita gordura causa um aumento na pressão sanguínea e 

na resistência à insulina em camundongos com e sem a enzima eNOS. Estudos em humanos 

associam os polimorfismos da enzima eNOS com diversos sinais característicos da síndrome 

metabólica. Foi também demonstrado que a disfunção erétil ocorre na síndrome metabólica, 

quando da redução da concentração de NO. (Leighton et al, 2006) 

A evidência ligando a atividade da eNOS com a síndrome metabólica e com os fatores de 

riscos individuais que a caracterizam, sugerem que a pesquisa para uma teoria unificadora para a 

síndrome metabólica deve focar sistematicamente na atividade da eNOS e seu papel funcional. A 

enzima eNOS é uma  “proteína cardioprotetora” e sua atividade é influenciada por  álcool e  

polifenóis. (Leighton et al, 2006) 
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Tabela 5: Fatores capazes de elevar ou diminuir a função do e-NOS 
Potencializadores da 
atividade e-NOS  

Depressores de e-NOS Diminuição de e-NOS 
causa: 

Dieta mediterrânea  

Vinho Antioxidantes 

Ácidos graxos ω-3 

Exercícios 

HDL Estrógenos 

Estresse oxidativo 

Fumo  

Homocisteína  

LDL oxidado  

Dietas gordurosas 

Triacilgliceróis  

Ácidos graxos livres 

Gordura abdominal 

Hipertensão  

Resistência a insulina 

Diabetes 

Síndrome metabólica 

Disfunção endotelial 

Aterosclerose  

Trombose  

Inflamação  

Vasoconstrição 

Adaptado de Leighton (2006). 
 

Em um experimento com ratos usando o modelo de hipertensão com L-NAME, análogo 

enantiométrico da L-arginina, que na via de produção do NO, compete com o aminoácido, 

levando a inibição da síntese de NO (Pereira et al, 1998), os animais ficaram deficientes em NO. Após 

três semanas, houve a interrupção da aplicação do L-NAME e as moléculas da enzima eNOS 

foram completamente reativadas. Deste modo, a atividade final da eNOS, expressada 

exageradamente durante a hipertensão, é maior que nos controles. O aumento da atividade eNOS 

no grupo de recuperação foi devido a um aumento no número de moléculas de eNOS no tecido 

renal. Outros estudos mostraram que a hipertensão deficiente de NO durante quatro meses 

induziu uma elevação significante de síntese proteica, com elevação dos níveis de ácido 

desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucleico (RNA) e a incorporação de [14C]leucina em 

proteínas do rim. Pode ser possível que, durante a hipertensão deficiente de NO, a elevação da 

síntese proteica tenha causado uma expressão aumentada de moléculas de eNOS, que não pôde 

exibir sua atividade enzimática devido à presença do inibidor L-NAME. A expressão aumentada 

de moléculas de eNOS, durante a hipertensão deficiente de NO, também foi confirmada em 

outros modelos experimentais de sobrecarga de pressão sanguínea (Javorková et al, 2003).  
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3.3 Flavonóides 

 

         3.3.1 Metabolismo de flavonóides 

 

Os polifenóis são compostos orgânicos sintetizados por plantas, incluindo taninos, 

lignanas e flavonóides (Mann et al, 2007). Os flavonóides representam um dos grupos fenólicos mais 

importantes e diversificados entre os produtos de origem natural. Essa classe de compostos é 

amplamente distribuída no reino vegetal, sendo encontradas principalmente em abundância em 

angiospermas, apresentando enorme diversidade estrutural (Simôes et al, 2003). São vastamente 

distribuídos na dieta humana, primariamente em alimentos e bebidas derivados de plantas, como 

frutas, vegetais, grãos, legumes, soja, chás, cervejas e vinhos (Actis-Gorettaa et al, 2003). O 

amadurecimento de frutos e outros fatores ambientais anteriores à colheita podem influenciar o 

conteúdo de flavanóides. Variedades de uvas apresentam diferenças quantitativas quanto a 

catequinas, dímeros e procianidina total de sementes e casca entre as várias estações. Pelo fato do 

vinho tinto ser produzido por amadurecimento de suco de uva com sementes e cascas, enquanto 

que o vinho branco é feito por separação do suco da semente e da casca, os níveis de flavanóides 

do vinho tinto podem ser significativamente maiores que os níveis no vinho branco. O 

processamento de alimentos também pode influenciar significativamente o conteúdo total de 

flavanóis e o perfil de monômeros e oligômeros, ambos de formas favoráveis ou desfavoráveis 
(Hackman et al, 2008). 

Os flavonóides podem ser encontrados em diversas formas estruturais, sendo que a 

maioria possui 15 átomos de carbono em seu núcleo fundamental, constituído de duas fenilas 

ligadas por uma cadeia de três carbonos entre elas. Nos compostos triclíclicos, as unidades são 

chamadas núcleos A, B e C e os átomos de carbono recebem a numeração com números 

ordinários para os núcleos A e C e os mesmos números seguidos de linha (‘) para o núcleo B 

(figura 5) (exceto chalcona, que apresenta numeração diferenciada) (Simões et al, 2003). 
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Adaptado de Simões et. al. (2003)  
Figura 5. Núcleo fundamental dos flavonóides e sua numeração. 

 

Os flavonóides de origem natural apresentam-se frequentemente oxigenados e um grande 

número ocorre conjugado com açúcares, sendo denominada forma conjugada ou heterosídeo. 

Quando não estão conjugados com açúcares, são denominados de aglicona ou genina, sendo 

também chamados de forma livre (Simões et al, 2003). Identificaram-se numerosos derivados destes 

constituintes fundamentais, distintos pelo número e posição de grupos hidroxilas e metoxilas nas 

suas moléculas. Algumas vezes aparecem quantidades relativamente elevadas dos respectivos 

compostos aglicônicos no estado livre, nas cascas, raízes e rizomas, e conhecem-se alguns casos 

particulares de flavonas e chalconas que não aparecem combinadas com açúcares. (Aloísio, 2002)  

Quando conjugados, a ligação semi-acetálica ocorre, geralmente, por uma única hidroxila 

da molécula do constituinte aglicônico, preferentemente o carbono C(7) dos heterosídeos; algumas 

vezes também pelo C(3) em particular nos heterosídeos de flavonóis. Mas a ligação pode realizar-

se por qualquer outra hidroxila. Pode também ocorrer ligação de duas hidroxilas da mesma 

molécula da genina combinados com os correspondentes grupos glicídicos sob a forma de di-

heterosídeos, também pode-se encontrar heterósidos não hidrolisável com ligação C-heterosídeo 
(Aloísio, 2002) 

 

 

Figura 6. Ligação O-heterosídeo e Ligação C-heterosídeo 
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A nomenclatura mais vulgarizada para os heterósidos faz seguir o nome da genina do 

nome do açúcar com a terminação osídeo, indicando assim a existência da ligação semi-acetálica; 

os índices numéricos intercalados indicam as posições das hidroxilas substituídas (por exemplo, 

quercetina-3-galactosil) (Aloísio, 2002). 

Emprega-se também outra regra: menciona-se o grupo glicídico com a terminação “il” 

seguido do nome da genina; o índice numérico refere-se à hidroxila substituída (por exemplo, 

glucosil-8-apigenina) (Aloísio, 2002). 

Os flavonóides são divididos nas seguintes classes: Flavonas, Flavonóis, 

Antocianocídeos, Chalconas, Auronas, Flavanonas, Di-hidroflavonóis, e outras estruturas (Simões et 

al, 2003). 
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Figura 7. Estruturas químicas de algumas classes de flavonóides 

 

A flavona e o flavonol são geralmente classificadas juntas por terem origens biossintéticas 

muito próximas, sendo o flavonol uma flavona substituída em C-3 por uma hidroxila. Suas cores 

variam do branco ao amarelo e geralmente são encontradas em sua forma conjugada. A apigenina 

e a luteolina, agliconas ou conjugadas (heterosídeos) são as flavonas mais abundantes 

encontradas nas plantas. Os flavonóis mais encontrados em vegetais são canferol, quercetina e 

miricetina (Dornas et al, 2007). 
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Antocianidinas são pigmentos vegetais responsáveis pelas cores laranja, azul, roxa e 

tonalidades de vermelho ou violeta encontradas em plantas, sucos de frutas e vinhos. São 

compostos solúveis em água e instáveis em altas temperaturas (Dornas et al, 2007). 

As chalconas são os precursores da via biossintética dos flavonóides. Juntamente com as 

auronas, apresentam pigmentação amarela e estão presentes, em geral, nas mesmas plantas, tendo 

um papel importante na polinização, em função das cores que produzem nos vegetais, que atraem 

insetos e pássaros (Simões et al, 2003). 

As flavanonas, os di-hidroflavonóis e as di-hidrochalconas são todos di-hidroflavonóides 

com função de proteção de plantas contra doenças causadas por microorganismos (Simões et al, 2003).  

Para os flavonóides em geral supõe-se que eles são aborvidos como agliconas após a 

hidrólise dos glicosídeos por todo o trato gastrointestinal. Pequenas quantidades de agliconas 

também podem estar presentes na dieta (Walle, 2004). 

Um dos primeiros estudos da biodisponibilidade de agliconas de flavonóides em humanos 

ocorreu em 1975, quando quercetina em uma dose oral de 4 gramas (g) e uma dose intravenosa 

de 100 miligramas (mg) foram administradas. Da dose intravenosa pôde ser determinada que a 

meia-vida plasmática foi 2,4 horas para quercetina e que seu volume de distribuição foi baixo 

(0.34 L/kg). Após a dose oral, nenhuma quercetina não modificada foi detectada no plasma ou 

urina. As fezes continham 53% da dose como quercetina, que pode ser um reflexo da dose muito 

alta utilizada, que claramente não foi solúvel. Após a dose intravenosa, a quercetina pôde ser 

detectada na urina, em particular após hidrólise com β-glicuronidase/aril sulfatase. Um estudo 

subseqüente examinou doses intravenosas de quercetina tão altas quanto 1700 mg/m2 em 

pacientes com câncer. Usando doses orais mais razoáveis de quercetina (8-50 mg) e metodologia 

analítica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência molecularmente mais específica, Erlund et 

al (2000), citado por Walle (2004), demonstraram níveis plasmáticos mensuráveis de conjugados 

de glicuronídeos e/ou sulfatos de quercetina, mas, como em outros estudos, nenhum ou quase 

indetectáveis níveis de aglicona de quercetina. Um estudo subseqüente da disposição de aglicona 

[14C]quercetina após doses tanto oral quanto intravenosa forneceu informação adicional 

importante sobre o destino biológico da quercetina. Em uma comparação dessas duas rotas de 

administração pôde ser estabelecido que a absorção oral foi tão alta quanto 36-54%. Entretanto, a 

biodisponibilidade foi perto de zero. A meia-vida plasmática para a radioatividade total foi muito 

longa, de 20-72 horas, que pôde ser em parte devido à recirculação enterohepática. Isso pode 
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incluir metabólitos de quercetina com atividade biológica. A principal rota de excreção da 

quercetina foi como dióxido de carbono, 23-81% da dose, medida por captura do ar exalado. Isso 

enfatiza a importância de bactérias na parte baixa do intestino como a etapa final de eliminação 

desse e provavelmente de muitos outros flavonóides. Observações similares foram previamente 

realizados após a administração de [14C]quercetina para ratos. A ligação plasmática de quercetina 

é excessivamente alta, 99.1%. Isso poderia servir para a posterior redução dos níveis de atividade 

farmacológica da quercetina. Pode ser importante examinar a ligação plasmática de metabólitos 

farmacologicamente ativos (Walle, 2004). 

A extensão da absorção e da biodisponibilidade de drogas é conhecida há tempos ser 

afetada por transportadores de membranas, principalmente os transportadores de efluxo, em 

adição ao metabolismo. Os transportadores de efluxo tradicionais para drogas, como a P-

glicoproteína, não pareciam estar envolvidos no transporte de flavonóides, principalmente por 

causa das diferenças na estrutura química. Entretanto, outros transportadores que podem ser 

importantes foram encontrados. Isto foi reconhecido principalmente através do uso de 

monocamadas de células Caco-2 do intestino humano ou o uso de preparações intestinais de rato. 

Esses transportadores incluem o transportador de Na+/glicose/água (SGLT1), identificado tanto 

em células Caco-2 quanto no intestino delgado de ratos. Também foi identificado o transportador 

monocarboxilato de absorção, recentemente identificado para o flavonóide do chá ECG. A 

proteína de resistência a multidrogas (MRP2), mas provavelmente também outras isoformas do 

MRP, têm sido demonstrados ser um importante transportador de efluxo para o caso dos 

conjugados glicuronídeos e o sulfato de flavonóides. Mais inesperado é o achado que o MRP2, 

um transportador aniônico, pode efluxar glicosídeos flavonóicos, que não são de natureza 

aniônica. Também  flavonóides do chá mostraram ser substratos de ambos os transportadores 

MRP1 e MRP2 (Walle, 2004). 
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Flavonoides (GF), aglicona do flavonóide correspondente (F), transportador de glicose sódio dependente 1 (SGLT1, em inglês) e proteínas de 

resistências associadas a multidrogas 2 e 3 (MRP2 e MRP3) são transportadores de membranas. BSβG, β-glicosidase de amplo espectro; LPH, 

lactase floridzina hidrolase; Bact, enzimas de bactérias; UGT, UDP-glicuronosiltransferase; SULT, sulfotransferase; Fg, glicoronídeo de 

flavonóide; Fs, sulfato de flavonóide. Adaptado de Walle, 2004 

Figura 8.  Vias de transporte e metabolismo de flavonoides no lúmem e enterócito do trato 

digestivo 

 

3.3.2 Toxicidade dos Flavonóides 

 

Por injeção de grandes quantidades de agliconas de flavonóide em solução em sangue de 

ratos, foi possível determinar o valor de dose letal (DL50) para esse animal, de aproximadamente 

2 g/kg do peso corporal. Devido à baixa solubilidade das agliconas de flavonóides em água, ao 

curto período de permanência de flavonóides no intestino, e ao baixo coeficiente de absorção, não 

é possível para os humanos sofrererm de efeitos tóxicos agudos do consumo de flavonóides, com 

a exceção de uma rara ocorrência de alergia. As concentrações de flavonóides no sangue após a 

infusão de flavonóides solúveis diretamente no sangue para o propósito do controle da pressão 

sanguínea ou a fortificação de vazamentos dos vasos sanguíneos alcançou níveis máximos de 2-3 

ordens de magnitude abaixo do único valor de DL50 registrado para ratos. A margem de 

segurança para o uso terapêutico de flavonóides em humanos, portanto, é muito grande e 

provavelmente não superada por nenhuma outra droga de uso corrente. Entretanto, uma 

preocupação é necessária contra o uso de extratos de flavonóides impuros de material de planta 

para injeção intravenosa. Tal aplicação seria irresponsável, desde que as substâncias presentes em 
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extrato impuro podem ocasionar choque anafilático ou outras crises imunológicas agudas, por 

isso somente flavonóides isolados e purificados devem ser injetados na circulação sanguínea 
(Havsteen, 2002). 

Os flavonoides podem formar complexos com íons de metais pesados. Os átomos de 

metal pesado que são essenciais ao sistema bioquímico são Fe2+, Cu2+, Zn2+, Co1+, Mn2+ e Ni2+. 

Entretanto, outros íons de metais pesados são fortes inibidores de grupos sulfidrilas em sítios 

ativos de enzimas anabólicas e protetoras, como ácido γ-levulinico sintase, porfobilinogênio 

sintase, ferroquelatase, todas quinases e desidratases. Exemplos de tais íons de metais pesados 

danosos são Hg2+, Zn2+, Sn2+, e os íons mencionados acima quando presentes em excesso. Os 

elementos livres correspondentes a esses íons são menos tóxicos por um fator de 102-103. A razão 

é que esses metais, na forma elementar, são insolúveis e quimicamente inertes. Entretanto, 

espécies ativas de oxigênio e outros oxidantes fortes no organismo são capazes de oxidar os íons 

em taxas lentas. Ademais, os metais pesados na forma elementar tem uma marcada tendência de 

acumular em tecidos adiposos e no fígado. Destes locais, eles são difíceis de serem mobilizados 

devido à sua baixa reatividade e à inacessibilidade de extração por solventes, que pode ser ainda 

mais tóxico aos órgãos que os metais pesados (Havsteen, 2002). Portanto, os flavonoides, por 

formarem complexo com os íons essenciais ao sistema bioquímico, podem diminuir os níveis 

destes no organismo, e ao formarem complexos com os metais pesados danosos, proteger o 

organismo da ação destes. 

 

3.3.3 Flavonóides na Pressão Arterial 

 

 Vários estudos epidemiológicos têm demonstrado associações entre o consumo regular de 

alimentos ricos em flavonóides e uma diminuição do risco de doenças cardiovasculares. (Mann et al, 

2007). Em termos de saúde cardiovascular, uma classe de flavonóides, os flavanóis (flavan-3-ols) 

estão recebendo cada vez mais atenção. O cacau, os chás e as uvas são exemplos de plantas 

comestíveis que são ricas em flavanóis. Estudos de intervenção dietética em humanos e animais 

indicam que os alimentos e as bebidas ricos em flavanol podem exercer efeitos cardioprotetores 

em relação à função vascular e à atividade plaquetária. Em adição, foi recentemente mostrado 

que o consumo regular de alimentos ricos em flavanol incluindo produtos de cacau, chá e vinho 

tinto podem ser associados com uma diminuição da pressão arterial em humanos (Actis-Gorettaa, 2006). 
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O consumo de suco de uva roxa rica em flavanol por 14 dias foi associado com uma elevação 

significativa no fluxo sanguíneo, e com menor oxidação de LDL. A ingestão de vinho tinto 

desalcoolizado rico em flavonóides e também o chá preto melhoraram o fluxo sanguíneo em 

artérias braquiais em humanos sadios e doentes cardiovasculares (Hackman et al, 2008). Em estudos de 

Heiss et al. (2003), cacau rico em flavanol aumentou o fluxo sanguíneo mais significativamente 

que o cacau pobre em flavanol 2 horas após a ingestão de uma única dose em pacientes que 

tinham fator de risco cardiovascular (Heiss et al, 2003). Vlachopoulos et al. (2005), em estudo de 3 

horas sobre os efeitos da alimentação aguda de chocolate rico em flavonóides sobre a função 

endotelial foi realizado em voluntários sadios, mostrou uma elevação significativa no diâmetro da 

artéria braquial (Vlachopoulos et al. 2005). Estudo de Heiss et al. (2007) com uma semana de ingestão 

diária de cacau rico em flavanol (três doses diárias de 306 mg de flavanol cada) resultou em um 

aumento no fluxo sanguíneo. Essas melhorias desapareceram após um período de 15 dias de 

catabolismo (Heiss et al, 2007) . Os estudos crônicos de Engler et al. (2004) com um grupo de 

indivíduos sadios consumindo chocolate rico em flavanol por duas semanas também mostrou um 

maior fluxo sanguíneo quando comparados ao grupo controle (Engler et al, 2004) . Um teste de seis 

semanas, realizado por Wang-Polagruto et al. (2006), em mulheres pós-menopausa 

hipercolesterolêmicas também mostrou que aquelas consumindo uma bebida de cacau rica em 

flavanol (446 mg flavanol) obtiveram melhorias significativas no fluxo sanguíneo. Aquelas que 

consumiram bebida pobre em flavanol (43 mg) não obtiveram melhorias (Wang-Polagruto et al. 2006). 

 A administração crônica de flavonóides antioxidantes reduziu a pressão sanguínea, bem 

como aumentou o relaxamento endotélio-dependente em vários modelos animais de hipertensão 

arterial (Shaughnessya et al, 2009). A quercetina exerceu efeitos vasodilatadores sistêmicos e coronários 

in vitro e reduziu a pressão sanguínea, a hipertrofia cardíaca, a disfunção endotelial, o 

remodelamento vascular e os estados oxidativos em diversos modelos de ratos com hipertensão 

induzida. (Cogolludo et al, 2007). Duarte et al (2001) relataram que o tratamento com quercetina 

melhorou a PAS e a função vascular em ratos espontaneamente hipertensivos (Duarte et al, 2001). 

Machha (2005) relatou que quatro semanas de tratamento de quercetina, baicaleína e flavona 

elevaram significativamente a resposta de relaxamento da aorta à acetilcolina, demonstrando 

melhorias na função endotelial dos animais hipertensivos (Machha et al, 2005). 

   Os flavonóides podem influenciar a hipertensão em uma variedade de mecanismos. 
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3.3.3.1 Poder antioxidante 

 

Estudo de Hughes (1977) demonstrou que os flavonóides agiram como poderosos 

quelantes de metal, como seqüestradores de radicais livres e como antioxidantes. Eles atuaram 

como quebradores da cadeia, ou seja, finalizaram a cadeia de formação de espécies pró-

oxidantes, através da doação ou da aceitação de um átomo de hidrogênio ou um elétron(Hughes et al, 

1977).  

A alta capacidade antioxidante dos flavonóides está provando que eles são altamente 

eficazes para várias doenças mediadas por radicais livres e, portanto, gradualmente emergindo 

como alternativas viáveis aos medicamentos convencionais. Esses compostos contêm um ou mais 

grupos hidroxilas aromáticos, que seqüestram os radicais livres e são responsáveis pela atividade 

antioxidante. (Chaudhuri et al, 2007)  

Estudos de Ulker et. al. (2003) e Levine et. al. (1996) demonstraram melhoria da função 

endotelial seguida de intervenções com antioxidantes. Os flavonóides baicaleína e quercetina 

foram potentes antioxidantes e sequestradores de espécies reativas de oxigênio. Tais ações 

antioxidantes, por elevação da biodisponibilidade do NO derivado do endotélio, contribuiram 

para restaurar a função endotelial nos animais hipertensivos (Ulker et al, 2003) (Levine et al, 1996). 

Em estudo com um pré-tratamento com flavona verificou-se que este preveniu 

significativamente a atenuação induzida por β-NADH do relaxamento por acetilcolina em aorta 

de rato Wistar Kyoto. A flavona inibiu a atividade basal de NADH/NADPH-oxidase, a maior 

fonte enzimática de ânions superóxido endógeno, e/ou seqüestrou ânions superóxidos. O β-

NADH induziu contrações em aorta de ratos e a flavona inibiu a breve contração por β-NADH, 

que é provocada por remoção da atividade relaxante do óxido nítrico basal através da liberação de 

ânion superóxido induzido por NADPH oxidase(Ajay et al, 2007). 

Os polifenóis também foram implicados na transcrição de gene mediada por elemento de 

resposta eletrofílico dependente de transcrição de fase 2 (ARE) e regulação para cima da 

expressão de superóxido dismutase dependente de manganês (MnSOD) em células vasculares 

(Mann et al 2007).  

Estudos de Mann (2007) relataram o papel do NO na expressão do gene antioxidante 

mediado por fator de transcrição nuclear (Nrf2). Este gene induz a transcrição de enzimas de 

detoxicação de fase 2 e enzimas antioxidantes na parede vascular. Em condições basais, o Nrf2 
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interage com um repressor citosólico, a proteína keap1, limitando a expressão gênica mediada 

pelo Nrf2. Em células expostas à oxidação ou ao estresse xenobiótico, o Nrf2 é liberado de keap1 

e transloca para o núcleo, ativando a ARE e enzimas defensivas antioxidantes como NADPH, 

quinona-oxidurredutase, glutationa peroxidase, glutationa-S-transferase e hemeoxigenase-1. O 

papel dos flavonóides é aumentar a atividade destas enzimas antioxidantes e também influenciar 

a atividade da eNOS e a expressão do gene da redox  (Mann et al, 2007). 

  

3.3.3.2 Inibição da oxidação de LDL e da agregação plaquetária 

 

A interação dos flavonoides com as membranas celulares, que geralmente servem de 

metas para a peroxidação lipídica, constituem uma importante área de pesquisa. Alguns estudos 

foram relatados indicando o efeito protetor dos flavonóides contra danos oxidativos em 

membranas intactas de células vermelhas do sangue. No entanto, há necessidade de mais 

pesquisas sobre os locais de ligação dos flavonóides e outros aspectos relevantes do processo de 

ligação deles com as membranas. O que se espera dessas ações é determinar a eficiência relativa 

dos diferentes derivados de flavonóides como antioxidantes em membranas de células vermelhas 

do sangue. Em estudo de Chaudhuri et. al. as atividades antioxidantes dos flavonóides fisetina, 

quercetina, crisina, e morina, mostraram ser significantes inibidores da peroxidação lipídica. As 

atividades antihemolíticas destes flavonóides ocorreram pela interação com as membranas dos 

eritrócitos, através da inserção dessas substâncias na bi-camada lipídica, com conseqüente 

proteção da lise hipotônica (Chaudhuri et al, 2007). 

Mudanças no fluxo sanguíneo e consequentemente a alteração da pressão arterial, foram 

correlacionadas com uma diminuição nos níveis da molécula de adesão celular vascular (VCAM-

1), que é associada com a ligação precoce de monócitos ao endotélio e à ativação endotelial (Wang-

Polagruto et al. 2006). Também foi verificado por Grassi et al. (2005) que as mudanças no fluxo 

sanguineo podem estar associadas com melhorias na pressão sanguínea, pois ratos com 

hipertensão essencial tratados com chocolate preto rico em flavanal (88 mg) e chocolate branco, 

durante 15 dias, tiveram redução significativa na PA quando tratados com o chocolate escuro, 

enquanto os que consumiram o chocolate branco não apresentaram redução. O grupo de ratos que 

ingeriu o chocolate escuro também mostrou melhoria significativa no fluxo sanguineo, na 

sensibilidade à insulina e na diminuição sérica do LDL. Estes resultados foram explicados pela 
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regulação pelo flavanol do metabolismo da síntese de NO vascular nas células endoteliais (Grassi et 

al. 2005)  . Pesquisa de Shanmuganayagam et al. (2002) realizada com sangue total humano 

incubado com extrato de semente de uva composto de uma grande quantidade de procianidinas, 

mostrou redução significativa na agregação plaquetária induzida por colágeno. Quando este 

extrato foi administrado em cães, o extrato de semente de uva isolado não influenciou a 

agregação plaquetária. Mas quando se associou o extrato da semente com o extrato da casca rico 

em procianidinas, um declínio significativo da agregação plaquetária ocorreu (Shanmuganayagam et al. 

2002). Quando Vitseva et al. (2005) analisou as plaquetas humanas isoladas, verificou que elas 

tiveram uma agregação diminuída se incubadas com extrato de semente de uva ou extrato de 

casca de uva (Vitseva et al. 2005). Pearson et al. (2002) mostrou que ingestão de cacau rico em flavanol 

reduziu a agregação plaquetária estimulada por adenosina difosfato (ADP)/colágeno e 

epinefrina/colágeno durante horas após consumo. Esses efeitos antiagregatórios foram associados 

com a redução na expressão da proteína de superfície GPIIa/IIIb de plaquetas induzidas por ADP 

e epinefrina em uma extensão um pouco menor do que aquela obtida por baixa dose de aspirina 

(81 mg)  (Pearson et al. 2002).  

 

3.3.3.3 Atividade sobre a enzima eNOS 

 

Para López (2006), evidências sugerem que extratos de flavonóides (luteolina e 

cinarosida) provenientes de Cynara scolymus L. (alcachofra), foram capazes de aumentar a 

atividade promotora da enzima eNOS, assim como a expressão de RNA mensageiro desta 

enzima. Assim, aumentou a produção de óxido nítrico em culturas de células endoteliais 

humanas. Estudo de Duarte (2001) demonstrou que o flavonóide crisina reverteu a contração 

induzida por noradrenalina em anéis de aorta com endotélio intacto. A remoção do endotélio, 

como também o L-NAME, inibiram este efeito relaxante causado pelo flavonóide, de modo que 

este é um vasorrelaxamento dependente do endotélio e de NO. (Hughes et al, 1977)  

Estudos realizados por AJAY et al (2007) mostraram os efeitos da flavona na cascata 

óxido-sGC-GMPc (ou seja, aumento na bioatividade do óxido nítrico) juntamente com seu efeito 

na elevação da síntese do óxido nítrico do endotélio. Os flavonóides acumularam no gap 

interespacial entre o endotélio e as células musculares lisas vasculares, interagindo com 

processos intracelulares nas células endoteliais ou nas células musculares lisas vasculares. Os 
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resultados deste estudo demonstraram que a flavona aumentou o relaxamento induzido por 

acetilcolina e pelo nitroprussiato de sódio. Também atenuou a contração induzida por fenilefrina 

em anéis aórticos isolados de ratos espontaneamente hipertensivos. Este foi um achado similar ao 

observado em aorta normal de rato Wistar Kyoto.  

Ao alimentar ratos machos com proteína de soja rica em genisteína e daidzeína, 

conhecidas por interagir com receptores de estrogênio, houve aumento dos níveis de RNA 

mensageiro da enzima eNOS e enzimas antioxidantes. Em contraste, uma dieta deficiente de 

isoflavona desde a concepção e seguida por toda a vida adulta foi associada com diminuição nos 

níveis de RNA mensageiro da enzima eNOS, MnSOD (gene antioxidante) e citocromo c oxidase, 

diminuição do relaxamento endotélio-dependente e elevação da pressão arterial in vivo. Desde 

que uma dieta balanceada de isoflavonas em ratos, da concepção até seis meses de idade, tem 

somente benefícios marginais para a função endotelial, a suplementação com isoflavona deve 

somente recondicionar a reatividade vascular em animais com idade avançada ou indivíduos com 

doenças cardiovasculares. Contudo, a proteção vascular provida por dietas com isoflavona de 

soja pode ser relacionada com um aumento na atividade e/ou expressão da enzima eNOS e 

biodisponibilidade de NO (Mann et. al. 2007). 

 

3.3.3.4 Ativação de canais de K+ no músculo liso vascular 

 

Revisão de Cogolludo et. al. (2007) sobre os mecanismos de ação nos efeitos vasculares 

de flavonóides parecem mostrar a inibição de proteínas quinases, como a proteína quinase C e a 

cadeia leve de miosina quinase, por alguns flavonóides. O relaxamento endotélio dependente foi 

relatado para diversos flavonóides; entretanto, a maioria dos estudos com quercetina indicaram 

que a remoção do endotélio não mudou significativamente seus efeitos vasodilatadores. Em 

adição, os efeitos vasodilatadores de alguns flavonóides foram inibidos pelo bloqueador não-

específico do canal de K+ e o bloqueador específico do canal BKCa em artéria mesentérica 

pequena de ratos ou aorta de rato (Cogolludo et al, 2007) . Kuhlmann et al. (2005) demonstraram que a 

quercetina hiperpolarizou células endoteliais por provocar ativação nos canais BKCa (Kuhlmann et al, 

2005). O flavonóide floretina ativou os canais BKCa em fibras de nervo mielinizadas de Xenopus 

laevis. A adição do bloqueador de canal BKCa seletivo, a iberiotoxina, após a exposição à 

quercetina, reverteu a elevação na corrente induzida pela quercetina. Em outros experimentos, 
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iberiotoxina, adicionada antes da exposição à quercetina, reduziu significativamente a contra-

corrente em células polarizadas de membranas celulares e preveniu completamente a elevação da 

polaridade da membrana induzida por quercetina. Os canais de K+ têm um papel chave na 

regulação do potencial e do tônus da membrana arterial em repouso. A ativação dos canais de K+ 

no músculo liso vascular leva à sua hiperpolarização, com diminuição da atividade de canais de 

Ca2+ tipo L regulados por voltagem, à reduzida concentração intracelular de Ca2+ e à 

vasodilatação. A alta condutância dos canais Ca2+ ativados por K+ (BKCa), formados por uma 

subunidade α condutora de íon e uma subunidade β1 regulatória, são ativados por despolarização 

e por elevação da concentração intracelular de Ca2+. A elevação local da concentração 

intracelular de Ca2+ perto na membrana plasmática (descarga de Ca2+), causada pela liberação de 

Ca2+ do retículo sarcoplasmático, são funcionalmente acopladas aos canais BKCa, cuja ativação 

produz correntes externas transientes expontâneas, hiperpolarização e vasodilatação. Os canais 

BKCa podem ter papel chave na regulação da pressão sanguínea. O camundongo deficiente do 

gene β1 (kcnmb1) mostrou elevada pressão sanguínea. Ainda mais, a regulação para baixo da 

subunidade β1 foi reportada em modelos de ratos hipertensos e mutações da subunidade β1 foram 

associadas com uma menor prevalência de hipertensão diastólica e risco cardiovascular. Em 

adição, o tônus da artéria coronária é fortemente dependente da atividade dos canais BKCa. O 

envelhecimento está associado com a expressão e a densidade reduzida de canais BKCa em 

artérias coronarianas de ratos e de humanos, o que é consistente com uma maior freqüência de 

atividade contrátil espontânea e do risco aumentado de vasoespasmos coronário em pessoas mais 

velhas. Ainda mais, a atividade dos canais BKCa é reduzida em artérias coronárias durante a 

hipertrofia ventricular esquerda, o que pode contribuir para a reserva coronariana reduzida 

observada em tais casos. Assim, os canais BKCa foram sugeridos como novos potenciais alvos 

de drogas para o tratamento de doenças cardiovasculares. Infelizmente, os ativadores conhecidos 

dos canais de BKCa não são muito seletivos (Cogolludo et al, 2007). 

Estudos clínicos de Walker et. al. (2001) e Chin-Dusting (2004), mostraram que as 

isoflavonas mostraram modular agudamente a reatividade vascular em mulheres pós-menopausa 

in vivo (Walker et. al. 2001) (Chin-Dusting 2004). Revisão de Mann et. al. (2007) relatam estudos em que uma 

infusão de genisteína em artéria braquial foi testada nas mesmas concentrações consumidas pela 

população com uma dieta rica em isoflavona. Verificou-se que elas causaram um aumento do 

fluxo de forma dependente da concentração e de forma endotélio-dependente no antebraço. 
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Grande parte da dilatação mediada por genisteína foi insensível ao N-monometil arginina (L-

NMMA). Isto pode ser explicado porque as isoflavonas também modularam o tônus vascular por 

inibirem o influxo de Ca2+ via canal de Ca2+ tipo L em células de músculo liso vascular(Mann et. al. 

2007). 

 

3.3.3.5 Sistema renina-angiotensina 

 

O sistema renina- angiotensina é um importante componente na regulação da pressão 

arterial, tanto a curto quanto a longo prazo. Os fatores que reduzem a pressão arterial, como as 

reduções do volume sanguíneo efetivo, causadas, por exemplo, por uma dieta com baixo teor de 

sódio. Por diuréticos, perda de sangue, insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática ou 

síndrome nefrótica) ou reduções da resistência periférica total, provocadas , por exemplo, por 

vasodilatadores, ativam a liberação de renina pelos rins (Goodman e Gilman, 2005). 

A renina é uma enzima que atua sobre o angiotensinogênio para catalisar a formação da 

angiotensina I. A angiotensina I é então clivada pela enzima conversora de angiotensina (ECA), 

dando origem a angiotensina II. 

A angiotensina II atua por mecanismos diversos, porém coordenados, para elevar a 

pressão arterial para valores normais.  O aspecto mais importante pra a regulação da pressão 

arterial pela angiotensina II é a inibição da excreção de Na + e de água pelos rins (Goodman e Gilman, 

2005).  

A angiotensina II aumenta a resistência periférica total por efeitos sobre os vasos 

sanguíneos, dentre eles a vasoconstrição direta por constrição das arteríolas pré-capilares, por 

aumento da neurotransmissão noradrenérgica periférica por liberação de norepinefrina das 

terminações nervosas com a intensificação à resposta vascular à norepinefrina, por efeitos sobre o 

sistema nervoso central e por liberação de catecolaminas pela medula supra-renal (Goodman e Gilman, 

2005). 

A angiotensina exerce efeitos pronunciados sobre a função renal, reduzindo a excreção de 

Na+ e de água, enquanto aumenta a excreção de K+. Os mecanismos são diversos como efeitos 

diretos da angiotensina II sobre a reabsorção de sódio no túbulo proximal, a liberação de 

aldosterona pelo córtex supra-renal que atua nos túbulos distais e coletores causando retenção de 
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Na+ e excreção de K+ e H+ e alterações na hemodinâmica renal por constrição direta do músculo 

liso vascular renal e aumento do tônus simpático renal (Goodman e Gilman, 2005). 

 

 
C – subunidade catalítica do PKA; R – subunidade regulatória do PKA. G – proteína G, R’ – receptor de 
angiotensina, AC – Adenil ciclase. Adaptado de Havsteen, (2002). 
Figura 9. Esquema do mecanismo de regulação do transporte de água no túbulo renal.  

 

Alguns flavonóides se ligam ao receptor de angiotensina II nos rins, inibindo a ligação da 

angiotensina II, impedindo a recaptação de água e sais  (Havsteen, 2002).  

Os flavanóis também atuaram na ECA, como mostra estudos em que a incubação de ECA 

purificada na presença de alimentos ricos em flavanóis resultou em uma inibição concentração 

dependente da atividade da enzima. (Actis-Gorettaa et al, 2006). Estudo de Hackl et al (2002) analisou 

a ação da quercetina na atividade da ECA através da avaliação do efeito da angiotensina I e da 

bradicinina na pressão arterial de ratos anestesiados. Estes resultados sugeriram que a quercetina 
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potencializou o efeito hipotensor da bradicinina e reduziu o efeito hipertensor da angiotensina I 

através de ação inibitória sobre a ECA, portanto apresentando um mecanismo de ação semelhante 

ao captopril. Muitos medicamentos para hipertensão tem como mecanismo de ação inibir a ECA, 

diminuindo assim a pressão arterial sem alterar a freqüência cardíaca. Muitos flavonóides, dentre 

eles a quercetina, tem este mesmo mecanismo de ação. Neste estudo então foi verificado que a 

quercetina inibiu a ECA e inibiu também a degradação da bradicinina (Hackl et al, 2002).  

Com relação à relevância fisiológica da inibição da ECA por flavanóis e procianidinas, é 

importante considerar a concentração plasmática desses compostos e a possibilidade da inibição 

da ECA in vivo. A presença de (+)-catequina, (-)-epicatequina e dímeros tem sido determinada 

em plasma humano em concentrações micromolares baixas e nanomolares. Entretanto, estudos 

em humanos demonstraram que as procianidinas do chocolate são estáveis durante o trânsito 

gástrico e não degradam em monômeros e oligômeros menores, permitindo assim a presença de 

concentrações maiores dessas procianidinas no intestino. A ECA, sendo uma enzima ligada à 

membrana, e os flavanóis, sendo capazes de serem adsorvidos em interfaces lipídeos-água, 

tornam possível que um enriquecimento local desses compostos na superfície da membrana possa 

levar à interação aumentada com a enzima. Se esse acúmulo pode ocorrer na membrana das 

células endoteliais vasculares, que são responsáveis pela regulação da pressão arterial, a inibição 

das enzimas ligadas à membrana como a ECA se torna possível. No trato digestivo, estudos 

bioquímicos e imunocitoquímicos demonstraram a existência da atividade ECA na mucosa 

intestinal. Então, a presença de elevadas concentrações de grandes procianidinas pode gerar uma 

significante inibição da enzima no nível intestinal. A relevância de tal inibição necessita ser 

confirmada, desde que o papel fisiológico da ECA no trato digestivo continua obscuro (Actis-Goretta 

et al, 2006).  
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3.4 Plantas Pesquisadas na Hipertensão 

 

As dietas ricas em frutas e vegetais estão entre as modificações no estilo de vida 

recomendadas para abaixar a PA e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, especificamente 

em pré-hipertensão ou hipertensão em estágio 1 (Taubert et al, 2007). Estudos epidemiológicos 

sugeriram que o consumo de frutas, vegetais, vinho tinto e chás possam proteger contra o 

derrame, possivelmente devido às atividades antioxidantes dos constituintes fitoderivados desses 

alimentos. Na Noruega, foi verificado que uma alta ingestão de frutas frescas e vegetais foi 

associada com uma baixa mortalidade por derrame, efeito atribuído à prevenção de hipertensão 

pelas substâncias presentes nesses alimentos (Moline et al, 200).  Na tabela abaixo, são apresetadas 

plantas pesquisadas com efeito anti-hipertensivo. 
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Tabela 6: Plantas com efeito anti-hipertensivo  

Nome científico Nome popular Nome científico Nome popular 

Allium sativum Alho Ligustrum vulgare Alfena 

Allium fistulosum Cebolinha Lindera aggregata -- 

Alseis yucatanensis -- Magnolia liliflora Magnólia 

Antrodia camphorata -- Mentha x villosa menta, hortelã. 

Apium graveolens Aipo Orthosiphon aristatus Chá de Java  

Apocynum venetum Luobuma Panax ginseng Ginseng 

Arbutus unedo L. Medronheiro Persea americana Abacateiro 

Artemísia scoperia Yin-Chen Polygonatum adoratum -- 

Cecropiaceae -- Psittacanthus 

calyculatus 

Erva-de-

passarinho 

Crataegus 

oxyacantha 

Espinho-Branco Salviae miltiorrhizae Dan Shen 

(chinês) família 

da salvia.  

Croton cajcara Sacaca, cajuçara Stephannia tetrandrae -- 

Cuphea 

carthagenensis 

Sete-sangrias, erva-

de-sangue. 

Theobroma cacao cacau 

Diospyros kaki Caquizeiro Uncaria rhynchophyla -- 

Drymis winteri -- Uncariae ramulus -- 

Eucommia ulmoides Tu·Chung Urtica dióica Urtiga, ortiga 

Eugenia uniflora Pitangueira Vaccinium myrtillus Mirtilo 

Evodia rutaecarpa Wu·Chu·Yu Valeriana officinalis Valeriana, erva-

de-são-jorge. 

Evodia fructus Wu·Chu·Yu Viguiera arenaria -- 

Forsythia suspensa -- Viscum album Visco Branco, 

azevinho 

Ficus pumila L Unha-de-Gato vitaceae Família da Uva 

Kaempferia galanga -- Fonte não fornecida Casca de uva 

Ligustium wollichii -- Fonte não fornecida Chá verde 

Adaptado de McNeill et.al. (2006) 
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Os produtos naturais exercem atividade vasorrelaxante através de vários mecanismos e 

por isto muitos fitoterápicos vem sendo desenvolvidos com esta ação. Slish et al (2004), relatado 

por McNeill et. al. (2006), relataram que extrato aquoso de Alseis yucatanensis causou um 

desenvolvimento lento de relaxamento de anel aórtico de ratos sem endotélio, que foi mediada 

por ativação de canais de K+. Em altas concentrações do extrato houve uma rápida vasodilatação 

transiente. Foi sugerido que ambos os extratos preveniram a liberação de Ca2+ do retículo 

endoplasmático e o bloqueio de membrana associado com canais de Ca2+. (McNeill et al, 2006) 

Nos estudos in vivo e in vitro de Dias et al. (2004), relatado por McNeill et. al. (2006), o 

efeito da redução da pressão sanguínea do reticuline, composto encontrado em Lindera 

aggregata, em ratos normotensos, foi atenuado por L-NAME e também por atropina. As ações 

do reticuline, composto químico da planta, foram atribuídas à estimulação por receptores 

colinérgicos tipo muscarínicos, à ativação do eNOS, bloqueio dos canais Ca2+ e inibição da 

liberação de Ca2+ de estoques intracelulares. (McNeill et al, 2006) 

Andre et. al.(2003), relatado por McNeill et. al. (2006), verificaram que, no corpo 

cavernoso de coelhos, um inibidor da enzima eNOS atenuou as respostas ao poligodial, 

sesquiterpeno isolados de Drymis winteri. Foi sugerido que os relaxamentos causados por 

poligodial se deram pela ativação de canais de KATP. (McNeill et al, 2006) 

Os efeitos anti-hipertensivos de extrato alcoólico a 25% de própolis verde brasileiro 

foram reportados em ratos espontaneamente hipertensivos e o constituinte ativo foi o ácido 

cafeoilquínico. Entretanto, pouca informação está disponível sobre os efeitos do extrato etanólico 

absoluto do própolis verde brasileiro e seus principais constituintes sobre a hipertensão em ratos 

espontaneamente hipertensivos. Geralmente, o própolis é conhecido por ter diferentes 

constituintes, dependendo do líquido usado para a extração e a concentração de flavonóides, 

ácidos fenólicos, terpenos, etc. (Maruyama et al, 2009).  

Os extratos brutos de Cecropia glaziovii Sneth (Cecropiaceae) têm sido usados na 

fitoterapia brasileira e em outros países da América Latina como cardiotônicos, diuréticos e como 

aliviantes para tosse, bronquite e asma. Estudos usando injeção intravenosa (iv) de extratos 

brutos e estudos in vitro de diversas espécies foram encontrados na literatura. A injeção por via 

intravenosa de extrato bruto de Cecropia adenopus produziu bradicardia em cães, hipotensão em 

ratos e efeitos cardiotônicos in vitro. A injeção iv de extrato bruto de Cecropia obtusifolia 

induziu hipotensão em ratos tanto anestesiados ou conscientes, ao passo que um leve aumento no 
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fluxo urinário ocorreu após administração intragástrica. Tem sido sugerido que o extrato de C. 

glaziovii possa bloquear receptores noradrenérgicos e serotoninérgicos. O extrato de C. 

obtusifolia possui substâncias que se ligam aos receptores da angiotensina e da endotelina ou 

inibem o tônus simpático central. O extrato de Cecropia lyratiloba estimulou a liberação de NO 

endotelial e o extrato de C. glaziovii inibiu a atividade da ECA. Estudos fitoquímicos do gênero 

Cecropia detectaram aminoácidos, açúcares, 8-metil-azabiciclo(1,2,3)octano, isovitexina, 

flavonóides, catequinas e procianidinas, todos eles supostamente relacionados aos efeitos da 

Cecropia. (Lima-Landman et al, 2007) 

O Theobroma cacao (cacau) e os derivados do cacau são conhecidos como significativas 

fontes de flavonóides, particularmente de flavan-3-óis e procianidinas. O consumo de cacau rico 

em flavanol foi capaz de diminuir a PA e melhorar a função endotelial em estudos com humanos. 

Entretanto, esses efeitos foram observados com altas doses de cacau, acima da ingestão habitual 

(equivalente a pelo menos 100 g de chocolate por dia) e somente na definição de intervenções de 

curto prazo com um acompanhamento máximo de 2 semanas ou nas avaliações de dose única. 

Em um estudo (Buijsse et al, 2006) epidemiológico de grande duração, relatou-se um efeito na redução 

da mortalidade cardiovascular com a ingestão de cacau em homens idosos. Outro estudo (Mink et al, 

2007) prospectivo, em mulheres pós-menopausa, demonstrou uma correlação inversa da ingestão 

de chocolate e doenças cardiovasculares. A ingestão de bebidas de cacau pelos Kuna, uma 

pequena população de índios vivendo nas ilhas San Blas, é relacionada com a baixa prevalência 

de doenças ateroscleróticas e nenhuma elevação na pressão arterial pelo envelhecimento (McCullough 

et al, 2006). Esses resultados estão em concordância com dados de estudos em humanos que 

mostraram as propriedades anti-hipertensivas dos polifenóis do cacau (Cienfuegos-Jovellanos et al, 2009). O 

licor de cacau é especialmente rico em polifenóis. Tais achados sugerem que os flavanóis do 

cacau exercem efeitos favoráveis sobre a saúde cardiovascular (Taubert et al, 2007).  

Na medicina tradicional, as folhas, os frutos e as raras flores de Ligustrum vulgare L. 

(alfena comum) têm sido utilizadas por suas atividades antiinflamatórias, anti-reumática, 

diuréticas e hipotensoras. Os principais compostos dessa planta são: flavonóides, triterpenos 

(ácido ursólico) e iridóides, que são marcadores taxonômicos da família Oleaceae (Kiss et al, 2008).  

A Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae), vulgarmente conhecida como mirtilo, tem sido 

tradicionalmente utilizada desde a Idade Média, como um antidiabético, adstringente e anti-

séptico para a diarréia. O V. myrtillus é mais importante para o efeito positivo sobre a circulação 
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sanguínea, especialmente em distúrbios da visão, como a retinopatia causada pela diabetes ou 

hipertensão e insuficiência venosa. As bagas azul-escuras, às vezes pretas, de V. myrtillus contêm 

antocianidinas (agliconas) e antocianinas diferentes. As antocianidinas são consideradas 

responsáveis pelos efeitos farmacológicos antioxidantes e seqüestro de radicais livres. As 

interações significativas entre os sistemas biológicos e as antocianinas foram relatadas como a 

inibição de enzimas, as propriedades antibacterianas, a estabilização de proteínas, as propriedades 

antioxidantes, a atividade anticancerígena, a melhoria da visão, os efeitos antiagregantes 

plaquetários, o aumento da produção do óxido nítrico e a regulação da homeostase do Ca2+. A 

inibição de enzimas proteolíticas, as atividades antiinflamatória, anti-úlcera e anti-aterosclerótica 

e a retenção de fluidos reduzida também foram relatados. (Persson et al, 2009) 

As folhas da planta Ficus pumila L. (unha de gato) da família Moraceae, têm sido 

tradicionalmente consumidas por alguns idosos de Okinawa (Japão), como bebida ou usada como 

uma erva medicinal inestimável para tratar a diabetes, tonturas, pressão arterial elevada e 

neuralgia. Há evidências de que alguns dos compostos destas plantas regularmente consumidos 

pela okinawanos têm efeitos como poderoso antioxidante. Poucos efeitos colaterais têm sido 

associados a usá-los como alimentos, condimentos, temperos, chás ou remédios caseiros. (Abraham 

et al, 2008). 

Os ginsenosídeos são saponinas isoladas da Panax ginseng ou Panax quinquefolius. O 

ginsenosideo da P. ginseng causou vasorelaxamento mediado por NO em leito pulmonar 

perfundido de coelhos e aorta isolada de coelhos e ratos. Em aorta de ratos, o vasorrelaxamento 

foi também parcialmente inibido por tetraetilamonio, um inibidor dos canais de K+. Em corpo 

cavernoso de coelhos, os ginsenosídeos melhoraram o relaxamento causado por acetilcolina e por 

estimulo do nervo transmural. Esse efeito foi inibido por um inibidor da enzima eNOS, sugerindo 

que os ânions superóxido possam reduzir a biodisponibilidade do NO. A trilinoleína, um 

constituinte lipídico do ginseng, também causou um vasorelaxamento dependente de endotélio e 

de óxido nítrico em aorta de ratos (McNeill et al, 2006).  
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3.5 Vinho Tinto 
 

Estudos epidemiológicos têm sugerido que uma dieta rica em polifenóis, incluindo o 

consumo moderado de vinho tinto, podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares (Pechánová et 

al, 2004). O consumo moderado de vinho tinto está associado com uma menor incidência de 

doenças cardiovasculares. Entretanto, a fonte dos efeitos cardioprotetores do vinho continua 

incerta. Embora o componente alcoólico possa contribuir para os efeitos protetores por aumento 

da concentração de HDL, pela diminuição dos níveis de fibrinogênio e diminuição da reatividade 

das plaquetas, diversos estudos sugerem também um papel chave para o componente polifenólico 

do vinho tinto. De fato, a ingestão de polifenóis do vinho tinto (PVT) reduziu o desenvolvimento 

de aterosclerose em diversos modelos experimentais de aterosclerose (Jiménez et al, 2007). Os 

mecanismos propostos para explicar a prevenção de doenças cardiovasculares por polifenóis 

incluem a atividade antioxidante, o estimulo da vasodilatação endotélio-dependente, a modulação 

do metabolismo lipídico, a inibição da oxidação da LDL, a inibição da agregação plaquetária e da 

adesão neutrofílica, sendo que todas essas ações protegem contra a hipertensão. Os polifenóis 

também têm mostrado afetar a atividade de enzimas envolvidas em vias regulatórias da 

proliferação e da ativação celular (Pechánová et al, 2004). Os tratamentos com os PVT e com o extrato 

da casca da uva reduziram a PA em diversos modelos experimentais de hipertensão, como os de 

L-NAME, Angiotensina II, e de alta ingestão de sal (DOCA-sal), que foram relacionados a uma 

combinação de ações de vasodilatação e antioxidante (Jimenéz et al, 2007), portanto, os benefícios à 

saúde do consumo moderado de vinho tinto são devidos a uma multiplicidade de ações (Dell’Agli et 

al, 2004).   

Os diferentes vinhos diferem no conteúdo e na composição fitoquímica e de álcool. As 

uvas são consideradas uma das maiores fontes de compostos fenólicos quando comparadas a 

outras frutas e vegetais, porém a grande diversidade entre as cultivares resulta em uvas com 

diferentes características, tanto de sabor quanto de coloração, o que certamente está associado 

com o conteúdo e o perfil dos polifenólicos, sendo os vinhos resultantes característicos para cada 

uva (Maxcheix et al, 1990). 

Os vinhos tintos contêm mais polifenóis que os vinhos brancos, e os vinhos brancos não 

contêm nenhuma antocianidina, presentes nos pigmentos das plantas vermelhas e azuis. A 

diferença no conteúdo fenólico total de vinhos tintos e brancos é tal que em uma amostra de 

diferentes tipos de vinhos, aquelas das uvas Riesling (vinho branco) obtiveram 250 mg de ácidos 
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gálicos equivalentes por litro (GAE/L), o menor conteúdo fenólico total, enquanto o vinho de 

uvas Cabernet (vinho tinto) obtiveram quantidade perto de 10 vezes maior com 2005 GAE/L. 

Nesse mesmo estudo, vinhos feitos com frutas azuis escuras obtiveram significativamente mais 

fenóis totais (média 1646 GAE/L) do que aquelas feitas com frutas levemente coloridas (pêra, 

uvas Chardonnay, pêssego, média de 338 GAE/L). Aparentemente, o incremento no total de 

fenóis não é inteiramente devido à antocianidinas, uma vez que os vinhos tintos também têm 

concentrações elevadas de flavan-3-ol e outros ácidos de frutas. Como foi demonstrado, o 

conteúdo fenólico total do vinho correlaciona-se bem com a atividade antioxidante total do vinho 

em testes in vitro e não pode ser atribuído a somente um único polifenol, mas ao conjunto total de 

polifenóis presentes no vinho (Walzem et al, 2008).  

A complexa mistura presente em vinho do suco da Vitis vinífera inclui flavonóides como 

antocianidinas e flavan-3-ols, e não-flavonóides como os estilbenos (por exemplo, resveratrol) e 

o ácido gálico. Os flavan-3-ols predominam no vinho, com as procianidinas oligoméricas e as 

poliméricas (taninos condensados) tipicamente correspondendo a 25-50% do total de 

constituintes polifenólicos. As antocianinas conferem cor aos vinhos tintos, enquanto os flavan-3-

ols e os não-flavonóides são geralmente incolores, porém, as interações químicas entre as 

antocianinas, os flavan-3-ols e os não-flavonóides que ocorrem durante o envelhecimento do 

vinho são críticos para a estabilidade da cor através da formação de co-pigmentos (Walzem et al, 2008). 

Leikert et. al. (2002) frisaram a importância da identificação dos constituintes 

polifenólicos que podem ser responsáveis pelos efeitos observados dos PVT, que englobam as 

antocianidinas, as proantocianidinas, os flavanóis monoméricos, os flavonóis e os ácidos 

fenólicos, bem como os derivados estilbenos. Destes, o resveratrol (estilbeno), a delfinidina 

(antocianidina) e a quercetina (flavonol) foram sugeridos como mediadores dos efeitos anti-

hipertensivos do vinho tinto. Com exceção do resveratrol, nenhum destes compostos (em 

concentração de 1 a 10 micro mol (µmol/L)) mostrou alguma influência sobre a atividade da 

enzima eNOS. O conteúdo de resveratrol presente no PVT utilizado, entretanto, foi 

extremamente baixo (0.57 mg/g). Então uma dose de 400 µg/mL de PVT contento <1 µmol/L de 

resveratrol, foi efetiva sobre a atividade promotora da enzima eNOS, mas não da produção de L-

citrulina. Isso indicou que o resveratrol não foi o único constituinte efetivo no PVT. (Leikert et al, 2002) 

A atividade dos polifenóis do vinho in vivo, depende da biodisponibilidade das diferentes 

moléculas e sua incorporação nos fluidos e tecidos. Hoje é entendido que os polifenóis do vinho 
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são tanto absorvidos quanto metabolizados. De fato, está ficando aparente que eles são rápida e 

extensivamente metabolizados em novos compostos no fígado; então, se agem in vivo de forma 

direta como moléculas protetoras, as espécies protetoras ativas devem ser catabólitos das 

moléculas ingeridas. É conhecido que a principal modificação dos compostos e seus catabólitos 

são metilação, glicuronidação e sulfatação. Os catabólitos têm menor capacidade antioxidante in 

vitro devido à perda de grupos hidroxilas livres, mas retém alguma bioatividade in vivo. Como já 

visto, a bioatividade dos polifenóis in vivo é provavelmente devido à presença de uma maior 

quantidade de tipos de moléculas de polifenóis e não somente por um único tipo de molécula. Os 

catabólitos podem ter bioatividades distintas da atividade antioxidante da molécula original. Os 

catabólitos podem ser armazenados nos tecidos e ocorrerem reações de desconjugação ou 

desmetilação que poderiam reconstituir o composto original (Walzem et al, 2008). 

A amplitude do vasorrelaxamento dependeu da variabilidade dos constituintes do vinho. 

Isto se deveu à variedade da uva, área de cultivo e métodos de vinificação que provocaram 

modificações nos constituintes químicos. Conseqüentemente, o efeito vasodilatador não se 

aplicou a todos os tipos de vinhos e o grau de vasorrelaxamento foi correlacionado ao conteúdo 

nos tipos de fenóis e as suas quantidades. O relaxamento endotélio-dependente foi maior em 

indivíduos que ingeriram vinhos tintos produzidos em barris de madeira envelhecida, um 

procedimento que leva à alta concentração de compostos fenólicos. A correlação entre o 

conteúdo fenólico e o efeito vasodilatador foi confirmada por Burns et. al. (2001), conforme 

citado por Dell’Agli et. al. (2004). Neste estudo, dezesseis vinhos tintos foram selecionados de 

diversas origens, variedades de uvas e métodos de vinificação. A habilidade dos vinhos de agirem 

tanto como vasodilatadores in vivo e como antioxidantes in vitro foi fortemente correlacionada 

com o conteúdo fenólico dos vinhos. (Dell’Agli et al, 2004).   
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3.5.1 Poder Antioxidante 

 

Diversas linhas de evidências suportam o conceito que a resposta vascular pro-oxidante 

contribui para a disfunção endotelial, provavelmente por inativação do NO. De fato, a 

administração de antioxidantes, incluindo superóxido dismutase, encapsulados em lipossomas, 

vitamina C e vitamina E melhoraram o relaxamento endotélio-dependente, o estresse oxidativo 

vascular e a hipertensão em diversos modelos experimentais de hipertensão em animais e em 

humanos (Sarr et al, 2006).  Leighton et. al. (2006) verificaram a eficácia das várias espécies de fenóis 

antioxidantes em todo o organismo, sua biodisponibilidade e a atividade antioxidante de seus 

metabólitos. O efeitos desses compostos naturais foi sobre a função da enzima eNOS através da 

proteção do NO e sua expressão gênica. A elevação da função endotelial em resposta à 

administração aguda de ascorbato e vitamina E, que são antioxidantes, mas não para outras 

bebidas de alto teor alcoólico ou vinho branco, apoiaram a contribuição antioxidante dos fenóis 

do vinho e não do álcool. Entre as mudanças observadas em células endoteliais após o dano 

oxidativo, a diminuição na função da enzima eNOS aparentemente teve papel patogênico central 
(Leighton et al, 2006).     

A hipertensão induzida por angiotensina II (Ang II) é associada a uma disfunção 

endotelial, como indicado por alguns estudos anteriores em que a disfunção endotelial induzida 

por Ang II foi associada com uma formação excessiva de espécies reativas de oxigênio vascular 

dependente de NADPH oxidase, que degradam o NO, causando uma pronunciada diminuição do 

relaxamento endotélio-dependente. Após indução de hipertensão por uma infusão de Ang II , 

obteve-se relaxamento induzido por PVT mediado por NO em aortas de ratos.Como o 

relaxamento induzido pelo PVT é exclusivamente mediado por NO, estes achados sugeriram que 

a formação endotelial de NO induzido pelos PVT persistiu em artérias com hipertensão que 

apresentaram estresse oxidativo. Tal efeito foi devido ao fato de que os PVT tiveram 

propriedades antioxidantes, prevenindo a degradação de NO por espécies reativas de oxigênio. 

Os polifenóis interagiram com os ânions superóxidos e com outras espécies reativas de oxigênio, 

tal como radicais hidroxilas e peroxilas (Sarr et al, 2006).   
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3.5.2 Promoção de eNos por Ca2+ 

 

Após reconhecimento de que a síndrome metabólica está ligada às alterações na atividade 

da enzima eNOS, verificou-se que o vinho tinto teve papel potencializador da atividade da 

enzima no controle da síndrome metabólica. O vinho tinto elevou a função e também a expressão 

da enzima em um processo dependente de antioxidantes fenólicos, com marcadas diferenças na 

atividade entre eles. Há evidências indiretas de estudos epidemiológicos que correlacionam o 

vinho e o consumo de álcool com síndrome metabólica que apóiam essa proposta. (Leighton et al, 2006) 

Os vinhos tintos e as uvas provocaram relaxamento de vasos sanguíneos endotélio-

dependente via geração elevada e/ou atividade biológica elevada de NO, levando à elevação dos 

níveis de cGMP. Os polifenóis do vinho tinto testados in vivo demonstraram reduzir a pressão 

sanguínea em ratos normais e hipertensos. A administração de suco de uva roxa melhorou a 

vasodilatação endotélio dependente mediada por fluxo em pacientes com doença nas artérias 

coronarianas com função endotelial prejudicada. (Dell’Agli et al, 2004). Estudos realizados por Jurgem 

et al. (2002), citado por Leikert et al (2002) mostraram que os polifenóis do vinho tinto 

aumentaram significativamente a expressão da enzima eNOS e a subseqüente liberação de NO de 

células endoteliais. (Leikert et al 2002)  

Os polifenóis do vinho tinto aumentaram a síntese de NO e provocaram o acúmulo de 

GMPc somente na presença do endotélio funcional. Em anel aórtico sem endotélio foram 

necessárias concentrações 103 vezes maiores de fenóis do vinho tinto para induzir relaxamento. 

(Dell’Agli et al, 2004). 

Revisão de Dell’Agli (2004) sobre o mecanismo do vasorelaxamento NO-dependente 

causado pelos fenóis do vinho tinto indicou que todos os estudos apoiaram um aumento do Ca2+ 

intracelular no endotélio como a etapa crítica para a ativação da enzima eNOS. Os polifenóis do 

vinho tinto aumentaram o Ca2+ livre citosólico pelo aumento da entrada de Ca2+ extracelular e por 

um aumento da mobilização de Ca2+ dos estoques intracelulares. Os autores sugeriram que a rota 

de sinalização do Ca2+, levando à produção de NO, pode envolver a ativação de alvos celulares 

múltiplos (proteínas G, fosfolipase C, tirosina quinase), dependendo da composição da mistura de 

polifenóis da uva. Como foi revisado por Stoclet (2001), em citação de Leikert et al (2002), 

dados publicados sugeriram que os PVT induziram a entrada de Ca2+ em células endoteliais, o 

que levou a uma ativação aguda da enzima eNOS e subseqüente vasodilatação. (Leikert et al 2002)  
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Em contraste com estudos prévios que descreveram os efeitos agudos de NO em aortas, 

foram detectados níveis elevados de NO e da enzima eNOS após exposição de 18 – 20 horas de 

células endoteliais aos PVT. Foi relatado que os PVT foram capazes de induzir a transcrição da 

enzima eNOS e então aumentar os níveis de enzimas eNOS e também da liberação de NO das 

células endoteliais. Isso levou a um efeito mais constante e de longa duração do que a 

mobilização de Ca2+, que é de curta duração. A biodisponibilidade reduzida de NO contribui 

consideravelmente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como a aterosclerose. 

Assim, o efeito de longa duração induzido à enzima eNOS em resposta a ação dos PVT sustentou 

o papel do vinho tinto na prevenção de doenças cardiovasculares. (Leikert et al 2002)  

 

3.5.3 Inflamação – Ação antiplaquetária e antiagregante 

 

Conforme pesquisas sobre injúria vascular em doença cardiovascular aterosclerótica 

ganharam reconhecimento, a importância das ações antiinflamatórias dos polifenóis do vinho se 

destacaram desde 2004. Um grande número de pesquisas em humanos vem sendo publicadas, nas 

quais se relaciona a inflamação com a doença cardiovascular aterosclerótica, ao envelhecimento e 

outras doenças. Em um estudo, o consumo moderado de vinho ou cerveja foi associado com 

menores níveis de marcadores sistêmicos de inflamação, incluindo a proteína C reativa ultra 

sensível (PCR). Em seis estudos mais recentes, dois não apresentaram efeitos negativos sobre a 

inflamação, enquanto os outros quatro obtiveram resultados positivos (Walzem et al, 2008).   

Nigdikar et. al. (1998) mostraram que o vinho tinto, mas não o vinho branco, contém 

polifenóis abundantes, que inibiram a oxidação de LDL humana in vitro, o que pode ter um efeito 

protetor. A oxidação dos componentes lipídicos poliinsaturados do LDL com espécies de 

oxigênio reativas pode ter papel na aterosclerose, pois inicia os danos no endotélio. Um grupo de 

Israel mostrou que o consumo de vinho tinto, mas não de vinho branco, por voluntários reduziu a 

propensão do LDL de sofrer peroxidação lipídica (Nigdikar et al, 1998).   

A agregação plaquetária é um dos passos iniciais na coagulação sanguínea, que é 

essencial para a sobrevivência, mas uma resposta exageradamente reativa de plaquetas pode 

aumentar o risco de trombos. Isto pode levar à oclusão das artérias coronárias e cerebrais, 

resultando em infarto do miocárdio, derrame ou tromboembolismo venoso. As plaquetas 

contribuem para um aumento da taxa de desenvolvimento de aterosclerose e doença arterial 
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coronariana através de diversos mecanismos (Dell’Agli et al, 2004). Leighton (2006) detectou que no 

processo de homeostase, houve diminuição na cogulação sanguínea e o aumento na fibrinólise 

com a administração de vinho ou álcool. O consumo de álcool reduziu a concentração plasmática 

de fibrinogênio, diminuindo a probabilidade de se formar coágulo. O consumo moderado de 

álcool aumentou a lise de coágulo in vivo em modelo de camundongo, por elevação da expressão 

do ativador de plasminogênio tecidual e do ativador de plasminogênio urokinase, uma resposta 

que é detectada em monócitos humanos. Em contraste ao efeito do álcool, um déficit na função 

da enzima eNOS aumentou o fibrinogênio plasmático. A enzima eNOS teve papel importante no 

processo de trombose. O vinho tinto reduziu significativamente a trombose venosa induzida por 

estase, mas esse efeito foi atenuado pelo inibidor de eNOS, o L-NAME. Este efeito 

antitrombótico do vinho ocorreu principalmente devido aos polifenóis, como mostrado em 

estudos que compararam o efeito do etanol, vinho sem etanol e vinho tinto completo. Muitos 

estudos investigaram o efeito do vinho ou dos polifenóis do vinho na ativação e na agregação 

plaquetárias. Diversas observações demonstraram um significante efeito inibidor do vinho tinto 

na agregação plaquetária. O NO inibiu a agregação plaquetária e os polifenóis do vinho 

exerceram ação direta na elevação da enzima eNOS, exercendo também ação antiplaquetária. 

Para o pesquisador, a prevenção da oxidação de LDL e a sua subseqüente captação por 

macrófagos foi o elemento chave na prevenção de aterosclerose por efeito dos fenóis 

antioxidantes do vinho. (Leighton et al, 2006) 

Demrow et. al. (1995) compararam o efeito de vinhos tintos e brancos, e suco de uva na 

atividade plaquetária e formação de trombos em um modelo em cão. O vinho tinto e suco de uva 

foram efetivos como antiplaquetários e antitrombóticos quando administrados por via gástrica. A 

administração de vinho branco não produziu efeitos significativos. Como a quantidade de etanol 

necessária para produzir atividade antiplaquetária e antitrombótica foi grandemente diminuída 

quando o vinho tinto foi utilizado ao invés do etanol puro, foi concluído que vinho tinto contém 

inibidores plaquetários além do seu conteúdo de álcool (Demrow et al, 1995). Outros estudos relatados 

por Dell’Agli et al (2004) mostraram que a suplementação da água potável com vinho tinto 

modulou a homeostase e preveniu a atividade plaquetária e a trombose em animais, 

independentemente de seu conteúdo alcoólico (Dell’Agli et al 2004). 

Na inflamação, um dos marcadores, o fator alfa de necrose tumoral (TNF-alfa), causa 

adesão dos monócitos às paredes endoteliais. Com o consumo de vinho tinto, essa adesão não 
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ocorreu. Também o vinho tinto diminuiu a interleucina-1alfa, a PCR, bem como os monócitos e 

as moléculas de adesão endotelial. Desde que o NO reduz a adesão de leucócito ao endotélio 

vascular, a elevação da atividade da enzima eNOS por fenóis do vinho foi comprovada nesses 

efeitos (Leighton et al, 2006). 

A adesão de leucócitos, monócitos e linfócitos-T ao endotélio vascular está entre os 

eventos iniciais na resposta inflamatória e aterogênese. Sucessivamente, a acumulação de 

leucócitos na íntima da artéria pode tornar pior a placa aterogênica. O processo de adesão é 

facilitado pela ação das moléculas de adesão dos leucócitos endoteliais, que incluem molécula de 

adesão intracelular (ICAM-1), E-selectina e VCAM-1. A expressão destas moléculas pode ser 

regulada por transcrição por citocinas inflamatórias como interleucinas-1 alfa e TNF-alfa. Em 

pacientes com esclerose sistemática, os níveis plasmáticos de VCAM-1, ICAM-1 e P-selectina 

foram encontrados em níveis maiores do que em voluntários normais. A administração de 100 

mg/dia de proantocianidinas derivadas de semente de uvas durante 1 mês atenuou a expressão 

elevada destas moléculas de adesão. (Dell’Agli et al, 2004) 

 

3.5.4 Efeitos sobre endotelina 

 

Em pesquisas, Corder et. al. (2001) observaram que os fenóis do vinho tinto também 

elevaram a função endotelial através da inibição da secreção de endotelina-1, um agente 

vasoconstritor. Os polifenóis do vinho tinto feitos com uvas Cabernet Sauvignon diminuiram a 

síntese de endotelina-1 em cultura de células endoteliais aórticas de boi por supressão da 

transcrição do gene da endotelina-1. Para os vinhos tintos, o grau de inibição da síntese de 

endotelina-1 foi correlacionado com o conteúdo total de polifenóis. O suco de uva vermelha 

também inibiu a síntese de endotelina-1, mas foi marcadamente menos potente do que o vinho 

tinto. Os vinhos brancos e rosé não tiveram efeito na síntese de endotelina-1. Como o vinho rose 

foi feito das uvas da Cabernet Sauvignon, isto indicou que o princípio ativo no vinho tinto foi 

derivado da casca da uva vermelha ou outro componente da uva durante o processo de 

vinificação, uma vez que a preparação do vinho rose não utiliza a casca da uva vermelha como no 

vinho tinto (Corder et al, 2001). A supressão ocorreu em um nível transcricional e a síntese diminuída 

desta endotelina-1 foi associada com a inibição das enzimas de fosforilação da família das 

tirosinas quinases provocada pelo efeito do conteúdo em fenóis do vinho tinto (Dell’Agli et al, 2004).           
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Tais achados são importantes, uma vez que para Jiménez et. al. (2007), a endotelina-1 

pode contribuir para a patogênese da hipertensão sensível ao sal em animais e humanos, 

secundário a estado de baixa renina. Um excesso na produção de O2˙
- vascular foi encontrado na 

hipertensão Doca-sal, um modelo com uma atividade de renina marcadamente diminuída pela 

retenção de sódio. A endotelina-1 pode ser um dos mais potentes vasoconstritores produzidos na 

parede dos vasos sanguíneos conhecidos atualmente e também eleva a produção de O2˙
-, levando 

à disfunção endotelial e hipertensão. Pelo fato do extrato de vinho tinto e os constituintes 

polifenólicos diminuírem a síntese de endotelina-1 em culturas de células endoteliais de aorta 

bovina por supressão da transcrição do gene de endotelina-1, criou-se a hipótese que os PVT in 

vivo possam afetar o desenvolvimento de hipertensão (Jiménez et al, 2007).  

 

            3.5.5  Efeitos sobre a enzima Na+,K+-ATPase 

 

A hipertensão NO dependente induziu alterações conformacionais na atividade da enzima 

Na+,K+-ATPase nas vizinhanças do sítio de ligação a adenosina trifosfato (ATP). Isto resultou em 

uma afinidade deteriorada ao substrato. A retirada do L-NAME, inibidor da enzima eNOS, 

induziu por si mesma a recuperação espontânea da PAS que foi acompanhada pela restauração da 

enzima Na+,K+-ATPase. A administração de polifenóis nesse período do experimento também foi 

seguido pela restauração da enzima perto do sítio de ligação ao ATP. Também nas vizinhanças 

do sítio de ligação ao Na+ a hipertensão NO-dependente induziu mudanças conformacionais da 

enzima Na+,K+-ATPase, resultando em diminuída afinidade ao sódio. A remoção do L-NAME 

causou uma melhora na afinidade da enzima ao sódio quando comparado ao grupo hipertensivo 

com L-NAME. O tratamento com polifenóis do vinho tinto induziu a restauração da afinidade da 

enzima do sítio de ligação ao Na+ para nível similar àqueles do grupo controle. Portanto, durante 

a recuperação da hipertensão para normotensão, os polifenóis foram capazes de restaurar 

completamente as afinidades de ambos os sítios de ligação investigados, que foram os sítios de 

ligação ao ATP e ao Na+ da enzima Na+ ,K+-ATPase. Isto garantiu a função normal da molécula 

da enzima (Javorková et al, 2003).    

Neste mesmo estudo, o efeito do vinho tinto preveniu danos renais mediados por estresse 

oxidativo. Considerando a enzima Na+,K+-ATPase, os polifenóis reduziram o valor do Vmáximo e 

aumentaram as afinidades da enzima para o Na+ durante o desenvolvimento da hipertensão. 
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Quando comparado aos controles, os dados indicaram que os polifenóis protegeram o sítio de 

ligação ao ATP contra a deterioração induzida pela hipertensão. A proteção das propriedades 

qualitativas da enzima Na+,K+-ATPase  na vizinhança do sítio de ligação ao ATP foi uma 

conseqüência da síntese elevada de NO. O envolvimento sugerido da via do NO foi apoiado 

também por observações de que a ausência da enzima eNOS foi seguida por redução na atividade 

Na+,K+-ATPase em tecido cardíaco. A hipótese formulada acima estava de acordo com os 

estudos mostrando que os polifenóis do vinho tinto e chá verde agiram no rim via um mecanismo 

NO-dependente. Outros estudos usando vários modelos de hipertensão sugeriram que a 

preservação de pressão sanguínea baixa foi associada com um aumento na afinidade pelos sítios 

de ligação do Na+. Neste estudo, mostrou-se uma diminuição no número de moléculas ativas de 

Na+,K+-ATPase em modelo de hipertensão em tecido renal. (Javorková et al, 2003)          

Outro estudo forneceu evidências de que a aplicação oral de polifenóis de vinho tinto na 

ausência de álcool melhorou a restauração das propriedades da enzima Na+,K+-ATPase renal 

durante a recuperação da hipertensão para normotensão em ratos. Em concordância com estudos 

prévios, tais resultados indicaram que os polifenois do vinho tinto aceleraram a redução da 

pressão sanguínea e melhoraram as condições patológicas dos animais com hipertensão 

deficiente de NO. Como a recuperação do PAS na presença de polifenóis foi maior que na sua 

ausência (17mmHg de diferença entre os dois grupos de recuperação), considerando a 

significância estatística dela, e a melhora claramente demonstrada do remodelamento do sistema 

cardiovascular, sugeriu-se que a aplicação de polifenóis foi fisiologicamente relevante. (Javorková et 

al, 2003).    
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3.6 Resveratrol 

 

 

Figura 10 – Estrutura química do Resveratrol 

 

Presente na uva e nos vinhos, o resveratrol tem uma estrutura semelhante à do estrógeno 

sintético dietilbestrol. Os estrógenos têm sido mostrados elevar a expressão de RNA mensageiro 

da enzima eNOS em células endoteliais humanas em diversos tecidos animais. O resveratrol tem 

sido proposto como um agente eficaz na prevenção de processos patológicos como inflamação, 

aterosclerose, estresse oxidativo e carcinogênese. Há também evidências indicando uma interação 

entre o resveratrol e o sistema óxido nítrico vascular (Miatello et al, 2005). 

Soylemez et. al. (2009) forneceram evidências de que a suplementação de resveratrol em 

modelos in vivo melhorou a responsividade endotelial em ratos sadios. Isto indicou o potencial do 

resveratrol para a promoção da saúde e prevenção de doenças cardiovasculares, hipertensivas e 

diabetes (Soylemez et al, 2009).  

Na pesquisa de Gumanova et. al. (2007), realizada em ratos com hipertensão arterial que 

receberam o resveratrol, a concentração de NO e a expressão da enzima eNOS aumentaram e 

retornaram para os valores de controle. O resveratrol promoveu recuperação na atividade da 

enzima eNOS  (Gumanova et al, 2007). A tabela 7 mostra este estudo e a ação do resveratrol  
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Tabela 7: Efeitos do resveratrol na função endotelial em ratos 

Grupo Teste 

farmacológico 

eNOS, % PAS, mmHg PA média, mmHg 

Intacto (grupo 1) Início  

Ach 

NS 

72.9±11.2 

 

137±3.7 

84.3±4.5 

83±3.7 

119±4.6 

61.5±3.6 

62.5±4.05 

L-NAME, 25 mg/kg 

(grupo 2) 

Início 

Ach 

NS 

79.4±9.5 

 

190.3±6.7 

110.6±5.2 

88.7±4.7 

167±5.3* 

96.7±5.9* 

69.7±4.45 

L-NAME, 25 mg/kg e 

resveratrol, 2 µm/kg 

(grupo 3) 

Início 

Ach 

NS 

71.5±5.4 

 

183.8±15 

55.2±7.7+ 

86±7.9 

161.9±11.6 

43.9±5.5+ 

67.5±8.9 

Ach = acetilcolina; NS nitropussiato sódio. p<0.05 comparado com *grupo controle 1 e +grupo 2 de ratos injetados com L-
NAME. Adaptado de Gumanova et. al. (2007) 
 

Estudo de Li e Förstermann (2009) mostrou que o tratamento oral com resveratrol 

relacionado com a disfunção endotelial resultou na melhora do relaxamento endotélio dependente 

estimulado por agonista (noradrenalina), demonstrando seu potencial terapêutico. Tal melhora na 

função endotelial foi demonstrada em ratos hipertensivos, ratos diabéticos e camundongos e 

coelhos hipercolesterolêmicos. Neste mesmo estudo, com órgãos isolados in vitro, observou-se 

que o resveratrol inibiu a resposta contrátil à adrenalina e causou relaxamento da aorta de rato 

pré-contraída por fenilefrina. A atividade vasorrelaxante do resveratrol foi também observada em 

artérias mesentéricas e uterinas de porquinho da índia, e em artérias coronárias suínas.. (Li e 

Förstermann (2009) 

Os mecanismos propostos para a melhora da função vascular por resveratrol envolve 

ambos os mecanismos endotélio-dependente e endotélio-independente. O vasorrelaxamento 

endotélio-dependente é largamente atribuído a efeitos nas células endoteliais, especificamente 

sobre o NO, aumentando sua síntese e reduzindo sua inativação, conforme figura 11. O 

relaxamento endotélio-independente é aparentemente mediado por algum canal de íon, incluindo 

canais de K+ ativados por voltagem, canais de K+ ativados por Ca2+ ou canais de Ca2+ ativados 

por voltagem (Li e Förstermann (2009).  
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Resveratrol induz relaxamento vascular através de ambos os mecanismos endotélio –dependente e –independente. Resveratrol aumenta a 

produção endotelial de NO por regulação para cima do eNOS dependente do SIRT1, desacetilação do eNO dependente de SIRT1, e fosforilação 

eNOS, ERα dependente, mediado por ERK1/2. 

Por diminuição da expressão e atividade das NADPH oxidades (NOX) e aumento da expressão de superóxido dismutases (SOD), catalase e 

glutationa peroxidases, o resveratrol diminui a inativação do NO mediada por superóxido. A elevação na bioatividade do NO resultante media o 

relaxamento endotélio dependente. Canais iônicos parecem estar envolvidos nos efeitos endotélio independente do resveratrol. Adaptado de Li e 

Förstermann (2009)  

Figura 11:  Mecanismos da melhora da função vascular induzida por resveratrol 

Os mecanismos endotélio-dependentes do resveratrol são divididos em cinco ações 

específicas, que são o aumento da expressão da enzima eNOS, a desacetilação da enzima eNOS, 

a ativação da enzima eNOS por fosforilação através de receptores ERα, ativação de genes 

antioxidante e desativação de genes pró-oxidantes. 

Li e Forstermann (2009) mostraram que o resveratrol e o vinho tinto rico em resveratrol 

aumentaram a expressão de eNOS em células endoteliais humanas. O resveratrol é conhecido por 

ser um ativador da Sirtuin 1 proteína desacetilase (SIRT1), que causa aumento da expressão da 

enzima eNOS. Isto levou a um aumento na produção de NO, na bioatividade e na vasodilatação 

(figura 11). As restrições calóricas levaram ao aumento da expressão de SIRT 1, a regulação 
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aumentando a enzima eNOS; e à expressão aumentada de SIRT 1 específica do endotélio, o que 

resultou em um aumento da expressão da enzima eNOS em camundongos. Em células endoteliais 

da artéria coronariana humana, a expressão da enzima eNOS é induzida por resveratrol. Com a 

retirada de SIRT1, não há ação do resveratrol sobre a enzima. (Li e Förstermann (2009). 

O trabalho de Li e Forstermann (2009) relatou que o resveratrol diminuiu a acetilação da 

enzima eNOS, portanto a proteína SIRT1 desacetilou resíduos ε-acetilisina em proteínas histonas 

e muitas proteínas não-histonas, incluindo a enzima eNOS.  A proteína SIRT1 desacetila a 

enzima eNOS nos resíduos de lisina no domínio de ligação da calmodulina e assim estimula a 

atividade da enzima eNOS. A enzima se liga à Ca2+/calmodulina e também ao fósforo e à Hsp90. 

O aumento de adenosina monofosfato-cíclico (AMPc) aumenta a atividade de proteínas quinases 

que estimulam as complexações citadas. O tratamento a curto prazo de células endoteliais com 

resveratrol levou à ativação da proteína SIRT1 e à desacetilação da enzima eNOS. A produção de 

NO endotelial induzida por resveratrol pôde ser reduzida significativamente pela baixa produção 

da proteína SIRT1(Li e Förstermann (2009). 

O resveratrol também aumentou a fosforilação de eNOS, portanto o tratamento de células 

endoteliais com concentrações nanomolares de resveratrol levaram à uma rápida fosforilação de 

eNOS na serina 1177 e também a um aumento na atividade enzimática da enzima eNOS. Em 

células endoteliais humanas, esse efeito pareceu ser mediado pelo receptor de estrogênio do 

subtipo ERα que está localizado dentro da caveolae. O resveratrol ativou o receptor do subtipo 

ERα na caveolae, levando à ativação da enzima eNOS via ativação de proteína Gα, Cav-1, Src e 

MAPK (ERK1/ 2) (figura 11) em uma maneira similar ao estradiol. Xu et. al. demonstrou que o 

resveratrol preveniu, via ativação do AMPc, a disfunção endotelial induzida por hiperglicemia. (Li 

e Förstermann (2009). 

Li e Förstermann (2009) observaram que o resveratrol ativou os receptores nucleares e 

extranucleares de estrogênio (ER). Ambos os receptores dos subtipos ERα e ERβ são expressos 

no músculo vascular liso e em células endoteliais. Nas células endoteliais de aorta de bovinos, os 

receptores de ERα e ERβ estão ambos envolvidos na fosforilação da enzima eNOS induzida por 

resveratrol. Em células endoteliais da veia umbilical humana, o efeito do resveratrol na 

fosforilação da enzima eNOS é mediada por receptor do subtipo ERα. Somando-se ao rápido 

efeito não genômico na atividade da enzima eNOS, o resveratrol também aumentou a expressão 

desta enzima, embora o próprio estrogênio aumente a expressão da enzima eNOS de maneira 
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dependente do receptor de estrogênio. O efeito do resveratrol na expressão da enzima eNOS 

pareceu ser independente do receptor de estrogênio, mas mediada pela proteína SIRT1.  A 

indução de relaxamento com o uso de estrogênio é diferente em machos e fêmeas, então, como o 

resveratrol atua se ligando aos receptores estrogênicos, poderia haver diferenças também na 

resposta entre machos e fêmeas, entretanto, isso não foi o caso nessa pesquisa (Li e Förstermann (2009).   

Em estudo de Soylemez et. al (2009),  o tratamento com a angiotensina II e a produção de 

superóxido, induzida por NADPH em segmentos aórticos de ratos machos e fêmeas foram 

influenciados pelo tratamento de longa duração do resveratrol. A angiotensina II, isolada ou em 

combinação com NADH, aumentou a produção de superóxidos em aorta com endotélio intacto e 

sem endotélio de ratos com pequenas diferenças entre machos e fêmeas. Considerando a 

quantidade de superóxido gerado, a angiotensina II foi mais produtiva em aorta com endotélio 

intacto. A sua combinação com NADPH foi mais efetiva em aorta sem endotélio de ambos os 

gêneros. A aorta obtida de ratos tratados com resveratrol obteve maior imunidade à estimulação 

para produção de superóxidos em resposta à angiotensina II e NADPH. (Soylemez et al, 2009) 

Ekshyyan et. al. (2007) pesquisaram o efeito do resveratrol como inibidor da proliferação 

celular em células do músculo liso vascular da aorta de ratos, pela via dependente do receptor de 

estrogênio na produção de NO. O papel dos receptores estrogênicos nos efeitos antimitóticos do 

resveratrol foi determinado farmacologicamente pelo tratamento de células musculares lisas 

vasculares e resveratrol, com e sem o antagonista do receptor de estrogênio, medindo a síntese de 

DNA. O tratamento por resveratrol induziu a diminuição na síntese de DNA dose-dependente 24-

48 horas após o tratamento. Amparando esses dados, ensaios de ligação competitiva em células 

musculares lisas vasculares inteiras mostraram que doses relativamente baixas de resveratrol 

efetivamente competiram com o [3H]-estradiol na ligação ao receptor de estrógeno, exibindo um 

IC50 de 8.92±0.14 µM (Ekshyyan et. al. 2007). Os flavonóides também apresentam a mesma atividade 

que o resveratrol. 

Para Wallerath et. al.(2002), o conteúdo de resveratrol do vinho tinto e o consumo 

razoável do vinho não levam à concentrações efetivas de resveratrol no plasma. Entretanto, o 

resveratrol é uma substância lipofílica e é capaz de acumular nos tecidos como do coração, fígado 

e rim (Wallerath et al, 2002). Bertelli et. al.(1998) concluiu que um consumidor de vinho pode ao longo 

do tempo absorver uma quantidade suficiente de resveratrol para obter os efeitos benéficos do 

vinho tinto no coração (Bertelli et al, 1998). 
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3.7 Crisina 
 

                                             
Figura 12: Molécula de Crisina 

 
Estudos realizados com a crisina (5,7-dihidroxiflavona) mostraram que ela exerceu efeitos 

anti-hipertensivos, reduziu a hipertrofia ventricular esquerda e a disfunção endotelial em ratos 

espontaneamente hipertensivos A crisina induziu um relaxamento dependente da concentração 

utilizada em vasos pré-contraídos por fenilefrina, que induziu uma vasoconstrição sustentada, 

elevando a pressão de perfusão em leito vascular mesentérico. A adição de concentração de 

crisina, até 50 µM, não teve efeito na pressão de perfusão em leito mesentérico (Villar et al, 2004). 

Os efeitos vasodilatadores da crisina foram analisados em leitos mesentéricos com e sem 

endotélio, para avaliar a dependência endotelial para o relaxamento provocado pela crisina. Em 

leito mesentérico pré-contraído, a crisina induziu resposta relaxante dependente da concentração, 

que foi inibida pela remoção do endotélio (Villar et al, 2004). 

O L-NAME inibiu parcialmente o componente endotelial do relaxamento induzido por 

crisina em leito mesentérico. O pré-tratamento do leito mesentérico de endotélio intacto com a 

indometacina não alterou o efeito vasorrelaxante da crisina, mas o pré-tratamento com L-NAME 

mais indometacina causou similar efeito inibitório no relaxamento induzido por crisina, mais do 

que o L-NAME isolado. Quando o leito mesentérico foi estimulado por fenilefrina em solução de 

Krebs contendo 30 mM KCl, a curva de concentração-resposta para a crisina foi mudada para a 

direita, abolindo sua vasodilatação endotélio-dependente. Em preparações sem endotélio, a 

despolarização de membrana com 30 mM KCl, parcialmente inibiu o relaxamento induzido por 

crisina. Neste mesmo estudo, o efeito dos bloqueadores de canal de K+ no efeito vasorrelaxante 

da crisina foi investigado com o pré-tratamento da preparação de endotélio intacto com dois 

bloqueadores não seletivos de canais de K+, o tetraetilamonio e BaCl2, e outro, que bloqueia 
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seletivamente o canal KIR, produziu um aumento na concentração de crisina necessária para 

induzir o relaxamento. A incubação prévia com L-NAME mais bloqueadores não seletivos de 

canais de K+ aboliu o componente endotelial do vasorrelaxamento induzido por crisina. Quando 

se utilizou a glibenclamida (hipoglicemiante para diabetes tipo II), um bloqueador seletivo de 

canal de KATP, não se obteve o efeito vasorrelaxante da crisina. A pré-incubação do leito 

mesentérico intacto com a mistura de BaCl2 mais o inibidor da bomba Na+-K+ ATPase ouabaína, 

induziu uma importante inibição no relaxamento mediado por endotélio da crisina (Villar et al, 2004). 

Também neste estudo, observou-se o papel da junção Gap e do ácido epoxieicosatrienóico 

no efeito vasorrelaxante da crisina. A inibição da comunicação da junção Gap mioendotelial por 

perfusão do leito mesentérico com carbenoxolona reduziu significativamente o efeito 

vasoconstritor da fenilefrina. Este efeito também potencializou a resposta vasorrelaxante induzida 

por crisina, mesmo na presença de L-NAME mais indometacina. Em contraste, a carbenoxolona 

não teve efeito sobre a vasodilatação induzida por acetilcolina nem na presença ou ausência de L-

NAME mais indometacina (Villar et al, 2004). 

A crisina também afetou o conteúdo do GMPc, pois em leito vascular mesentérico com 

endotélio funcional, a crisina produziu um aumento no conteúdo de GMPc, que foi abolido por 

L-NAME. Entretanto, nenhuma diferença significativa no conteúdo de GMPc foi observada na 

preparação sem endotélio incubados com e sem crisina (Villar et al, 2004). 

López et. al. (2006) relataram que compostos tais como flavonas, crisina, prunetina e 

apigenina, diminuíram a atividade plaquetária induzida por prostaciclina, um efeito que foi 

atribuído à inibição da adenilato ciclase (López et al, 2006). 

Walle et. al. (2001) pesquisaram os efeitos do metabolismo do flavonóide crisina em 

voluntários normais. Apesar dos efeitos benéficos da crisina, pouco é conhecido sobre a 

biodisponibilidade oral do flavonóide. Então, é questionável se as atividades biológicas 

observadas in vitro podem ser estendidas para humanos. As células epiteliais intestinais humanas 

da linhagem Caco-2 foram usadas como um modelo in vitro para estudar a absorção e a 

biodisponibilidade desse flavonóide. Para a crisina, a penetração na membrana celular não foi um 

fator limitante. Entretanto, o metabolismo extensivo por essas células sugeriram que a 

biodisponibilidade oral da crisina em humanos possa ser baixa (Walle et al, 2002). 
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A quantidade de crisina não modificada excretada na urina foi de 0.05-0.8% da dose. 

Apenas quantidades em traços de sulfato de crisina foram encontradas na urina, enquanto maiores 

quantidades de glicuronídeo de crisina foi encontrado. A recuperação média da dose administrada 

de crisina na urina foi pequena, somente 1-7% da dose. Como a excreção por fezes pode ser a 

principal rota de eliminação da crisina e de seus metabólitos, amostras fecais foram coletadas de 

quatro cobaias. A quantidade de crisina nas fezes foi por volta de 10%, 40%, 45% e 98% da 

quantidade total administrada. O valor baixo pode ser devido à coleta incompleta de fezes. 

Diversos experimentos foram conduzidos em ratos in vivo. Após dose oral única de crisina (5 mg 

kg-1), os achados foram muito similares aos de humanos, ou seja, pequenas quantidades de 

glicuronídeos de crisina foram encontradas na urina e somente a crisina não modificada 

encontrada em fezes. Após doses intravenosa e intraperitonial de crisina (1-5 mg kg-1), altas 

concentrações de metabólitos de crisina apareceram na bile com o glicuronídeo de crisina sendo 

excretado 10 vezes mais que o sulfato de crisina (Walle et al, 2001). 

Ainda neste estudo foi verificado que a concentração plasmática de crisina não 

modificada após uma dose por via oral única de 400 mg desse flavonóide foi baixa. A ligação 

plasmática da crisina foi estimada ser >99%, o que é muito similar àquela do flavonóide 

quercetina. O volume de distribuição da quercetina é baixo (2-18 L), provavelmente devido à sua 

ligação plasmática muito elevada. Usando esse valor de volume de distribuição, a 

biodisponibilidade oral da crisina foi estimada ser 0,003-0,02%. A concentração máxima de 

crisina no plasma de 12-64 nm, com ainda menor concentração não ligada, deve ser comparada 

Tabela 8.  Áreas sobre a curva concentração plasmática X tempo (AUC) e recuperação 
urinária de crisina e metabólitos após uma dose oral única de 400 mg de crisina 
 Plasma AUC (ng ml-1 h) Recuperação urinária (mg) 
Cobaia Crisina Sulfato de crisina Crisina Sulfato de crisina 
1 6 780 0.2 4.5 
2 186 4220 3.1 17.5 
3 38 1360 0.3 9.3 
4 10 1860 0.8 9.8 
5 12 803 1.7 25.8 
6 5 450 0.2 2.2 
7 193 990 1.0 10.2 
Média  64(33) 1490(485) 1.0(0.4) 11.3(3.0) 
Adaptado de Walle (2001) 
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com o valor de Ki de 2.6 µm para a inibição pela crisina da aromatase in vitro, o que indica que 

ela apresenta atividade biológica mesmo em baixas concentrações (Walle et al, 2001).  

O mesmo pesquisador afirma ainda que, nas células intestinais humanas Caco-2 e Hep 

G2, os únicos metabólitos observados foram conjugados. Entretanto, as quantidades de 

glicuronídeo de crisina e sulfato de crisina no plasma e urina foram pequenos. Baseado em 

achados prévios, a eliminação de metabólitos pode depender do efluxo pelo transportador MRP2. 

Experimentos com ratos apóiam esses achados, incluindo o aparecimento de altas concentrações 

de glicuronato de crisina e sulfato de crisina na bile. Após o efluxo para o intestino, esses 

conjugados são hidrolisados por sulfatases e glicuronidases em crisina, como observado nas 

amostras de fezes. Embora o aparecimento de grandes quantidades de crisina não modificada nas 

amostras de fezes possa ser interpretado como absorção pobre, estudos prévios em transporte nas 

células Caco-2 não apóiam essa possibilidade (Walle et al, 2001). 

Este pesquisador mostrou que, ainda que a disponibilidade sistêmica de crisina aparente 

ser baixa, isso não exclui a ocorrência de efeitos biológicos locais do flavonóide, particularmente 

no intestino. Em resumo, o estudo apóia a visão que a biodisponibilidade da crisina e de outros 

flavonóides, em humanos, é muito baixa. Isto é devido ao metabolismo pré-sistêmico intestinal 

extensivo, bem como à glicuronidação e à sulfatação hepática (Walle et al, 2001). 

As pesquisas envolvendo a farmacocinética de flavonóides, tais como a crisina, mostram 

que eles podem ter seus efeitos farmacológicos em baixas doses. Eles podem ser ou não 

absorvidos, dependendo da existência de transportadores dependentes do seu metabolismo no 

fígado e de sua capacidade de ligação à albumina, uma vez que é a substância livre que exerce 

seu efeito farmacológico. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Material Vegetal  

 

As frutos da uva foram coletadas de plantio domiciliar, no município de João Monlevade 

- Minas Gerais. Uma exsicata encontra-se registrada no herbário da Universidade Federal de 

Viçosa, sob o número VIC 21470.  

A planta foi identificada por Dayana Maria Teodoro Francino do Departamento de 

Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa.  

 

4.1.1 Obtenção da tintura dos frutos da Vitis labrusca L. var. Isabel 

  

A tintura foi obtida seguindo a metodologia descrita na Farmacopéia Brasileira (2ª ed.) 

com adaptação para material fresco, com o intuito de se reproduzir o seu uso popular (Farmacopéia, 

1959).  

A obtenção da tintura das cascas da Vitis labrusca foi realizada da seguinte forma: 

Após a coleta dos frutos, as cascas foram separadas das polpas e 1 kg das cascas foram 

maceradas com 1 L de álcool etílico a 90% por oito dias. O volume foi filtrado e o material 

diluído a 20% (Pari, 2008) para administração via oral aos animais durante 21 dias. A tintura foi 

acondicionada em frasco âmbar.  
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Figura 13. Fluxograma da obtenção da tintura  

4.2 Animais  

 

Os animais utilizados foram provenientes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). O estudo da atividade anti-hipertensiva foi realizado em 

66 ratos Wistar machos (230 ± 20 g.) 

Os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas isolados, no ciclo de 12 horas 

claro/escuro, com livre acesso à ração e água.  

  

4.2.1 Adaptação  

 

Durante os primeiros sete dias, os animais foram mantidos em processo de adaptação na 

área experimental, em gaiolas metabólicas isolados, no ciclo de 12 horas claro/escuro, com livre 

acesso à ração e água.  

 

4.2.2 Indução da hipertensão  
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Os ratos foram induzidos à hipertensão deficiente de NO através da administração de L-NAME 

(N-nitro-L-arginina metil éster), na dose de 60 mg/Kg, por via intraperitoneal  durante 7 dias. 

A administração aguda de L-NAME provoca aumento na pressão arterial (Araujo et al, 1998). 

Sua ação está ligada à competição com o aminoácido L-arginina, seu análogo enantiométrico, na 

via de produção do NO, levando a inibição da síntese deste último com conseqüente 

vasoconstrição e elevação dos níveis de pressão arterial (Pereira et al, 1998). 
 

 

 Figura 14 – Inibição da produção de NO por L-NAME 

4.2.3 Tratamentos  

 

Após a indução, os animais foram separados, aleatoriamente, em 11 grupos de 6 animais 

cada, e submetidos a experimentação por 21 dias. O tratamento era realizado no período da tarde 

por intubação gástrica. Ao final do tratamento, foram aferidas as pressões arteriais através da 

calda com o esfigmomanômetro e colhido o sangue para avaliação dos parâmetros sanguíneos. 
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Os grupos utilizados foram os seguintes: 

 

Tabela 9. Constituição dos grupos experimentais 

Grupos (n=6) Tratamento Dose 

G1 Ração  

G2 Ração + Lname  

G3 Ração + Lname + tintura de uva (0,5mL)  

G4 Ração + Lname + tintura de uva (1,0mL)  

G5 Ração + Lname + tintura de uva (1,5mL)  

G6 Ração + Lname + crisina 5mg (0,5mL)  21,7 mg/kg 

G7 Ração + Lname + crisina 10mg (1,0mL)   43,5 mg/kg 

G8 Ração + Lname + crisina 20mg (1,5mL) 87,0 mg/kg 

G9 Ração + Lname + losartan  7,15mg (0,5mL) 31,1 mg/kg 

G10 Ração + Lname + losartan 14,3mg  (1,0mL)  62,2 mg/kg 

G11 Ração + Lname + losartan 21,6mg (1,5mL)  93,9 mg/kg 

 

4.2.4 Testes 

 

A pressão arterial sistólica foi aferida com esfigmomanômetro. Na maioria dos pacientes, 

reduzir a pressão arterial sistólica (PAS) é consideravelmente mais difícil que reduzir a pressão 

arterial diastólica (PAD). Desde que a maioria das pessoas com hipertensão irá alcançar a meta 

para PAD quando a meta para a PAS for alcançada, o foco primário deve ser atingir a meta PAS 

(NIH, 2004). Portanto somente a PAS foi averida. 

 

Os parâmetros sanguíneos proteína total, albumina, cálcio, ferro, magnésio, fosfato, HDL, 

colesterol, triglicerídeos e glicose foram dosados através de Kits Bioclin/Quibasa e equipamento 

multiparamétrico de análise bioquímica – Alizé.  
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4.2.5 Eutanásia  

 

No final do experimento, após a administração dos anestésicos Xilazina 0,06 ml (5 

mg/kg) e Cetamina 0,09 ml (20 mg/kg) por via intramuscular, realizou-se a punção cardíaca para 

coleta da amostra de sangue para análise bioquímica.  

 

4.2.6 Aspectos éticos  

 

O presente trabalho foi submetido ao Comite de Ética da Universidade Federal de Juiz de 

Fora. 

 

4.3 Fármacos e Instrumentos 

 

No presente trabalho foram utilizados os seguintes reagentes e instrumentos: 

Esfigmomanômetro – Marca Bic, braçadeira, 250 mm; largura, 70 mm; diâmetro do 

braço, 120 mm a 150 mm, comumente usado para recém-nascidos. 

A crisina foi adquirida encapsulado nas doses de 5 mg; 10 mg e 20 mg, dissolvidos em 

0,5; 1,0 e 1,5 ml de água, respectivamente e administrado por intubação gástrica durante 21  dias 

aos animais. 

A losartana (manipulada) foi dividida nas doses 7,15 mg ; 14,3 mg e 21,6 mg dissolvidos 

em 0,5; 1,0 e 1,5 ml de água, respectivamente e administrado por intubação gástrica durante 21 

dias aos animais. 

 

4.4 Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m.) com n ≥ 6 para 

cada grupo experimental. Os resultados foram submetidos à análise de variância (one-way 

ANOVA) seguida de teste de Dunnet para análise dos grupos teste em relação ao grupo controle 

e também de teste Tukey para análise entre os grupos.  Para todas as análises foi utilizado 

intervalo de confiança de 95%, portanto as diferenças foram consideradas significativas quando o 
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valor de P foi menor ou igual a 0,05 (P≤0,05). O programa utilizado para realizar as análises 

estatísticas foi o SAEG 9.1. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados da aferição da pressão arterial e dos parâmetros sanguíneos são 
apresentados abaixo. 
 

5.1 Pressão arterial sistólica 
 

 
Figura 15. Valores médios de pressão arterial sistólica (mmHG) de soro de ratos machos Wistar 
aos 21 dias de tratamento. 
 
Tabela 10. Valores médios de pressão arterial sistólica ± desvio padrão de ratos machos Wistar 
aos 21 dias comparados a animais sadios e doentes.                                               

Grupo 

Parâmetro 

MmHG - 

PAS 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 90,33             A  -97,84 B -51,99% B 

G2 doente 188,17 +97,84 B +108,3%            A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 126,83 +36,50 B +40,40% -61,34 B -32,59% AB 

G4 doente + T.U. 1,0 109,17 +18,84 A +20,85% -79,00 B -41,98% B 

G5 doente + T.U. 1,5 124,50 +34,17 B +37,82% -63,67 B -33,83% AB 

G6 doente + crisina 0,5 139,34 +49,01 B +54,25% -48,83 B -25,94% AB 

G7 doente + crisina 1,0 142,50 +52,17 B +57,75% -45,67 B -24,27% AB 

G8 doente + crisina 1,5 141,00 +50,67 B +56,09% -47,17 B -25,06% AB 

G9 doente + losartan 0,5 ml 115,34 +25,01 A +27,68% -72,83 B -38,70% B 

G10 doente + losartan 1,0 ml 122,17 +31,84 A +35,24% -66,00 B -35,07% B 

G11 doente + losartan 1,5 ml 133.17 +42,84 B +47,42% -55,00 B -29,22% AB 

 *     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 

90

188

127

109
125

139 143 141

115
122

133

0

50

100

150

200

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11



78 
 

De acordo com os resultados obtidos para a pressão arterial sistólica, quando se comparou 

os grupos com o grupo 1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores 

maiores do que os valores de G1. Os grupos G2, G3, G5, G6, G7, G8 e G11 foram 

estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett em relação ao G1, sendo que G2 obteve a 

maior variação, de 108,32% 

De acordo com os resultados obtidos para a pressão arterial sistólica, quando se comparou 

os grupos com o grupo 2 (doente) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores 

menores do que os valores de G2. Todos os grupos foram estatisticamente significativos pelo 

teste de Dunnett em relação a G2, sendo a maior variação o G1, de 51,99%.  

De acordo com o teste Tukey, o grupo G2 é estatisticamente significativo em relação ao 

G1, G4, G9 e G10. Os demais grupos não são estatisticamente significativos entre si ou aos 

demais. 

Os resultados da medida da pressão arterial sistólica mostram que todos os grupos 

apresentaram valores acima do grupo sadio e abaixo do grupo controle doente. Tal resultado 

mostra que todos os tratamentos foram eficientes em controlar a pressão arterial, sendo que o 

tratamento com tintura de uva e com o medicamento losartan apresentaram valores de redução 

aproximados e equivalentes, e a crisina apesentou valores de redução inferiores aos dois outros 

tratamentos, entretanto com valores também significativos para a clínica. O tratamento com 

tintura de uva teve, para o G4, uma redução de 42% em relação ao grupo doente não tratado, este 

sendo o melhor resultado dentre todos os tratamentos. O tratamento com o medicamento losartan 

apresentou redução de 38,7% para o grupo G9. O flavonóide crisina apresentou com valores para 

os três grupos em torno de 25% de redução.  

 A diferença entre os valores da tintura de uva e da crisina podem ser entendidos pela 

multiplicidade de ações e sinergismos que ocorrem com os vários flavonoides e demais 

polifenóis encontrado na composição da casca da uva, em contraste com o efeito único da crisina 

isolada. O sinergismo dos polifenóis vem da combinação dos diversos efeitos que cada molécula 

possui associadas entre si na mistura da tintura de uva, que como mostrado na revisão atuam em 

diversos sistemas e dentro de cada sistema, atuam em vários pontos, potencializando a ação. A 

tabela abaixo mostra estes efeitos 
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Tabela 11. Efeitos dos polifenóis sobre a pressão arterial 

Efeitos antioxidantes 

 

Sequestro de radicais livres;  

Inibição da oxidação do LDL;  

Ativação de genes antioxidantes;  

Inibição da atividade basal da NADH/NADPH-oxidase;  

Inibição da adesão leucocitária   

Inibição da agregação plaquetária 

Modulação da enzima eNOS:  

 

Expressão da enzima eNOS agindo no promotor de atividade 

de síntese;  

entrada de Ca2+ extracelular;  

mobilização de Ca2+ dos estoques intracelulares;  

Via do fosfatidilinositol 3-quinase/Akt 

Ação sobre sistema renina-

angiotensina:  

 

Ligação a receptores da ANG II;  

Inibidor da ECA; 

Inibe a formação do hormônio esteroidal aldosterona. 

Ação sobre canais iônicos no 

músculo liso vascular 

Ativação de canais de K+ no músculo liso, reduzindo a 

ativação dos canais de Ca2+ e diminuindo a contração muscular 

 

Melhoria da atividade do NO Aumento da atividade NO-sGC-GMPc;  

Inibição fosfodiesterase 

Ação sobre a endotelina Inibição da secreção de endotelina-1 

 

Os resultados do grupo tratado com a tintura de uva foram equivalentes ao grupo tratado 

com o medicamento losartan, indicando uma real capacidade da tintura de uva em controlar a 

hipertensão. 
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5.2 Parâmetros bioquímicos 
 
 

5.2.1 Cálcio 
 

 
Figura 16.  Valores médios de cálcio (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
 
 
Tabela 12. Valores médios de cálcio ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Cálcio 

mEq/L 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 4.25 A  - 2.65 B - 38.40%* B 

G2 doente 6.9 + 2.65 B + 62,35% A  AB 

G3 doente + T.U. 0,5 8.93 + 4.68 B + 110,11% + 2.03 B + 29.42% A 

G4 doente + T.U. 1,0 6.47 + 2.21 B + 52% - 0.43 A - 6.23% AB 

G5 doente + T.U. 1,5 7.6 + 3.35 B + 78,82% + 0.70 A + 10.14% AB 

G6 doente + crisina 0,5 6.68 + 2.43 B + 57,17% - 0.21 A - 3.04% AB 

G7 doente + crisina 1,0 7.2 + 2.95 B + 69,41% + 0.30 A + 4.34% AB 

G8 doente + crisina 1,5 6.75 + 2.50 B + 58,82% - 0.15 A - 2.17% AB 

G9 doente + losartan 0,5 ml 6.05 + 1.80 A + 42,35% - 0.85 A - 12.32% AB 

G10 doente + losartan 1,0 ml 7.91 + 3.67 B + 86,35% + 1.02 A + 14.78% AB 

G11 doente + losartan 1,5 ml 8.83 + 4.58 B + 107,76% + 1.93 B + 27.97% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
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De acordo com os resultados obtidos para o cálcio, quando se comparou os grupos com o 

G1 (normal) observou-se que todos os grupos apresentaram valores maiores e que todos os 

tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett com exceção do G9. O 

grupo G3 foi o que apresentou maior aumento no nível de cálcio (110,11%) 

De acordo com os resultados obtidos para o cálcio, quando se comparou os grupos com o 

G2 observou-se que os tratamentos G1, G3 e G11 foram estatisticamente significativos pelo teste 

de Dunnett.  

De acordo com os resultados obtidos pelo teste de Tukey, os grupos G3 e G11 são 

estatisticamente significativos em relação ao G1. Ao se comparar G3 e G11, eles não são 

estatisticamente significativos.  Os grupos G2 ,G4, G5, G6, G7, G8, G9 e G10 não são 

estatisticamente significativos entre si. 

Estes resultados podem ser explicados pela pesquisa de Kuhlmann et al (2005) que 

mostrou que alguns flavonoides, como por exemplo, a quercetina, hiperpolarizam células 

endoteliais por ativação dos canais de cálcio (Kuhlmann et al 2005). 

Estudo de Martin et. al. (2002) mostrou que os PVT elevaram o Ca2+ intracelular em 

células endoteliais. Esse efeito requer primeiramente a presença de Ca2+ extracelular, embora os 

PVT sejam também capazes de mobilizar Ca2+ dos estoques intracelulares. A elevação na 

concentração de Ca2+ intracelular é devido a mobilização de Ca2+ dos estoques intracelulares e da 

entrada de Ca2+ via canais catiônicos dependentes de voltagem (Martin et. al. 2002). Pesquisas de 

Dell’Agli (2004) sobre o mecanismo do vasorelaxamento NO-dependente causado pelos fenóis 

do vinho tinto mostrou o aumento do Ca2+ intracelular como uma etapa crítica para a ativação da 

enzima eNOS. Os polifenóis do vinho tinto aumentaram o Ca2+ livre citosólico pelo aumento da 

entrada de Ca2+ extracelular e por um aumento da mobilização de Ca2+ dos estoques 

intracelulares (Dell’Agli et al, 2004). 

Como uma enzima dependente de Ca2+/calmodulina (CaM), a eNOS é regulada por sua 

associação a proteína do esqueleto plasmático caveolina-1, modificação pós-transducional via 

fosforilação por proteína quinase e uma interação com a proteína chaperona heat shock 90 

(Hspr90). O ancoramento do eNOS na caveolina-1 mantém a enzima em um estágio inativo, e 

uma elevação no Ca2+ intracelular leva a agonistas vasoativos promoverem a associação de CaM 

com o eNOS e a dissociação da enzima da caveolina-1 (Mann et al, 2007). 
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Pode-se entender que os valores de cálcio devem ser mais baixos para os animais sadios e 

os doentes tratados com a tintura de uva e com a crisina, pois tais animais utilizam o cálcio para a 

ativação da eNOS no endotélio, requisitando o cálcio do sangue. Os animais doentes e doentes 

tratados com losartan não têm maior requerimento de cálcio, portanto devem apresentar maiores 

valores do íon no soro.  

Os resultados obtidos, mostrados na tabela 12, podem ser interpretados dessa maneira, 

pois os animais sadios apresentaram a menor concentração de cálcio no soro, seguido dos 

animais doentes tratados com crisina, dos animais tratados com tintura de uva e por último dos 

doentes e doentes tratados com losartan. 

 
5.2.2. Ferro 

 

 
Figura 17. Valores médios de ferro (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 13. Valores médios de ferro ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Ferro 

mEq/L 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey

*** 

G1 normal 140.20 A  - 2.15 A - 1.51% A 

G2 doente 142.35 +2.15 A + 1,53% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 137.07 -3.18 A - 2,27% - 5.33 A - 3.74% A 

G4 doente + T.U. 1,0 124.53 -15.67 A - 11,18% - 17.82 A - 12.52% A 

G5 doente + T.U. 1,5 122.42 -17.78 A - 12,68% - 19.93 A - 14.00% AB 

G6 doente + crisina 0,5 104.32 -35.88 B - 25,59% - 38.03 B - 26.71% AB 

G7 doente + crisina 1,0 103.25 -36.95 B - 26,35% - 39.10 B - 27.46% AB 

G8 doente + crisina 1,5 117.20 -23.00 A - 16,40% - 25.15 A - 17.67% AB 

G9 doente + losartan 0,5 ml 70.65 -69.55 B - 49,60% - 71.70 B - 50.37% B 

G10 doente + losartan 1,0 ml 120.63 -19.57 A - 13,96% - 21.72 A - 15.26% AB 

G11 doente + losartan 1,5 ml 112.47 -27.73 B - 19,78% - 29.88 B - 20.99% AB 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 

De acordo com os resultados obtidos para o ferro, quando se comparou os grupos com o 

G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos, com exceção do G2 apresentaram valores 

menores do que os valores de G1. Os tratamentos dos grupos G6, G7, G9 e G11 foram 

estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett, sendo que a maior variação ocorreu com o 

grupo G9, com 49,6% de redução. 

De acordo com os resultados obtidos para o ferro, quando se comparou os grupos com o 

G2 (doente não tratado) observou-se que todos os grupos apresentaram valores menores que G2 e 

os tratamentos G6, G7, G9 e G11 foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett, 

com o G9 tendo a maior percentagem de redução, 50,37%. 

De acordo com os resultados obtidos pelo teste de Tukey, o grupo G9 é estatisticamente 

significativo em relação aos grupos G1, G2, G3 e G4. Os grupos G5, G6, G7, G8, G10 e G11 não 

são estatisticamente significativo entre si e nem aos demais grupos. 
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O íon ferro está presente na molécula da hemoglobina, da mioglobina e de diferentes 

proteínas que contenham o grupo heme. O seu papel no metabolismo é importante uma vez que 

ele se liga a molécula de hemoglobina e mioglobina, levando oxigênio para os tecidos e retirando 

CO2 dos tecidos.  

A tintura teste contém flavonóides, resveratrol, dentre outros. Os baixos valores de ferro 

encontrados podem ser explicados devido a habilidade dos flavonóides complexarem com os íons 

ferro e outros átomos de metal pesado que são essenciais ao sistema bioquímico como Cu2+, Zn2+, 

Co1+, Mn2+ e Ni2+ (Havsteen et al, 2002).  

 
5.2.3 Magnésio 

Figura 18. Valores médios de magnésio (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 14. Valores médios de magnésio ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Magnésio 

mEq/L 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey

*** 

G1 normal 1.47 A  -0,55 A -27% A 

G2 doente 2.02 +0. 55 A +37.41% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 2.33 +0.86 A +58.50% +0,31 A +15,3% A 

G4 doente + T.U. 1,0 1.98 +0.51 A +34.69% -0,04 A -2% A 

G5 doente + T.U. 1,5 2.01 +0.54 A +36.73% -0,01 A -0,5% A 

G6 doente + crisina 0,5 1.93 +0.46 A +31.29% -0,09 A -4,5% A 

G7 doente + crisina 1,0 1.73 +0.26 A +17.68% -0,29  A -14% A 

G8 doente + crisina 1,5 1.68 +0.21 A +14.28% -0,34 A -17% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 1.50 +0.03 A +2.04% -0,52 A -26% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 2.03 +0.56 A +38.09% +0,01 A +0,5% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 2.31 +0.84 A +57.14% +0,29 A +14,4% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 
 

De acordo com os resultados obtidos para o magnésio, quando se comparou os grupos 

com o G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores do que os 

valores de G1. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de 

Dunnett, sendo que as maiores variações ocorreram com os grupos G3, com 58,5%, e G11, com 

57,14% de elevação. 

De acordo com os resultados obtidos para o magnésio, quando se comparou os grupos 

com o G2 (doente) observou-se que os tratamentos G3, G10 e G11apresentaram valores maiores 

do que os valores de G2, sendo que os demais tratamentos apresentaram valores inferiores ao do 

G2. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

De acordo com os resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou 

variação estatisticamente significativa. 

O magnésio atua como cofator da enzima creatina-quinase, na conversão da creatina 

fosfato e adenosina difosfato (ADP) em creatina livre e adenosina trifosfato (ATP) (Martin et al, 2002). 
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Portanto, em situações fisiológicas de maior metabolismo, o magnésio é requerido em maiores 

quantidades do que em situações de menor metabolismo.  

Os resultados para os níveis de magnésio encontrados podem ser entendidos que nos ratos 

doentes, o metabolismo endotelial está diminuído, uma vez que a produção de NO está 

deficiente, portanto os níveis de magnésio em animais doentes encontram-se mais altos do que 

nos animais sadios. Entre os animais doentes, aqueles que foram tratados com tintura de uva e 

crisina, por ativarem a produção de NO, apresentaram menores níveis de magnésio do que os 

doentes não tratados e os doentes tratados com losartan. 

 
5.2.4 Fosfato 

 

 
Figura 19. Valores médios de fosfato (mEq/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento 
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Tabela 15. Valores médios de fosfato ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparado a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Fosfato 

mEq/L 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey

*** 

G1 normal 6.38 A  -0.87 A -12.00% C 

G2 doente 7.25 + 0.86 A + 13,48% A  ABC 

G3 doente + T.U. 0,5 6.98 + 0.60 A + 9,40% -0.27 A -3.72% BC 

G4 doente + T.U. 1,0 7.97 + 1.58 B + 24,76% +0.72 A + 9.93% ABC 

G5 doente + T.U. 1,5 7.90 + 1.51 B + 23,67% +0.65 A + 8.96% ABC 

G6 doente + crisina 0,5 7.77 + 1.38 B + 21,63% +0.52 A + 7.17% ABC 

G7 doente + crisina 1,0 8.17 + 1.78 B + 27,90% +0.92 A + 12.69% ABC 

G8 doente + crisina 1,5 8.93 + 2.55 B + 39,97% +1.68 B + 23.17% AB 

G9 doente + losartan 0,5 ml 7.92 + 1.53 B + 23,98% +0.67 A + 9.24% ABC 

G10 doente + losartan 1,0 ml 8.88 + 2.50 B + 39,18% +1.63 B + 22.48% AB 

G11 doente + losartan 1,5 ml 9.30 + 2.91 B + 45,61% +2.05 B + 28.27% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 

De acordo com os resultados obtidos para o fosfato, quando se comparou os grupos com o 

G1 (normal) observou-se que os tratamentos dos grupos G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 e G11 

foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

De acordo com os resultados obtidos para o fosfato, quando se comparou os grupos com o 

G2 (doente não tratado) observou-se que os tratamentos G8, G10 e G11 foram estatisticamente 

significativos pelo teste de Dunnett.  

Pelos resultados óbtidos pelo teste de Tukey, observou-se que o grupo G11 foi 

estatisticamente significatido em relação ao grupo G1. Também os G8 e G10 foram 

estatisticamente significativos em relação ao G1. Do G2 ao G10 não foram estatisticamente 

significativos.  

A quantidade de moléculas presentes nas células ligadas a fosfato, principalmente o 

nucleotídeo ATP é encontrado em quantidades consideráveis, no entanto o medicamento losartan 

e o flavonóide crisina em duas doses foram os que mais aumentaram os níveis de fosfato no soro 

dos animais. O flavonóide crisina pode provocar aumento do conteúdo do GMPc. Para que isso 
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ocorra, guanosina trifosfato (GTP) é convertido em GMPc e mais dois fosfatos inorgânicos (Villar et 

al, 2004). 

 O aumento nos níveis de GMPc e a necessidade de ATP requerida pelo metabolismo das 

células endoteliais pode ser a explicação pelos resultados encontrados, pois o grupo sadio, com o 

endotélio intacto, foi o que mais requereu fosfato, retirando do sangue, então apresentando os 

menores valores de fosfato sanguíneo. Pode ser então que os grupos doentes apresentaram 

valores mais altos de fosfato no sangue por menor necessidade de suas células endoteliais. 

 
5.2.5 Glicose 

 

 
Figura 20. Valores médios de glicose (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 16. Valores médios de glicose ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparado a animais sadios. 

Grupo 
Glicose 

mg/dL 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 
T*** 

G1 normal 125.07 A  -20.45 A -14.05% A 

G2 doente 145.52 +20.45 A 16,35% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 192.05 +66.98 B 53,55% +46.53 A +31.97% A 

G4 doente + T.U. 1,0 159.25 +34.18 A 27,33% +13.73 A +9.43% A 

G5 doente + T.U. 1,5 214.33 +89.26 B 71,37% +68.81 B +47.28% A 

G6 doente + crisina 0,5 192.48 +67.41 B 53,90% +46.97 A +32.27% A 

G7 doente + crisina 1,0 217.45 +92.38 B 73,86% +71.93 B +49.43% A 

G8 doente + crisina 1,5 181.08 +56.01 B 44,78% +35.57 A +24.44% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 130.95 +5.88 A 4,70% -14.57 A -10.01% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 155.26 +30.20 A 24,15% +9.75 A +6.70% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 179.68 +54.61 B 43,66% +34.17 A +23.48% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 

De acordo com os resultados obtidos para a glicose quando se comparou os grupos com o 

G1, observou-se que todos os grupos G2 a G11 tiveram aumentos nos níveis de glicose. No 

entanto, os grupos G3 G5 G6 G7 G8 G11 tiveram variações estatisticamente significativas pelo 

teste de Dunnett. 

De acordo com os resultados obtidos para a glicose, quando se comparou os grupos com o 

G2 (doente não tratado) observou-se que os tratamentos G5, G7 foram estatisticamente 

significativos. 

De acordo com os resultados obtidos pelo teste de Tukey, observou-se que todos os 

tratamentos não foram estatisticamente significativos. 

Na tintura de uva existem flavonóides ligados a carboidratos que, ao serem hidrolisados, 

são liberados no intestino dos animais, sendo uma possível explicação para os elevados níveis de 

glicose encontrados.  

Outras explicações possíveis, o L-NAME afeta a atividade da eNOS no rim gerando, por 

exemplo, elevações de DNA e RNA, afetando o funcionamento normal do rim, afetando 

inclusive a filtração das moléculas de glicose.  
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5.2.6 Colesterol 

 

 
Figura 21. Valores médios de colesterol (mg/dL ) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento 
 
Tabela 17. Valores médios de colesterol ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Colesterol 

mg/dL 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 72,73 A  -22,44 A -23,57% A 

G2 doente 95,17 +22,44 A +30,85% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 84,27 +11,54 A +15,86% -10, 9 A -11,45% A 

G4 doente + T.U. 1,0 97,21 +24,48 A +33,65% +2,04 A +2,14% A 

G5 doente + T.U. 1,5 98,13 +25,4 A +34,92% +2,96 A +3,11% A 

G6 doente + crisina 0,5 100,3 +27,57 A +37,90% +5,13 A +5,39% A 

G7 doente + crisina 1,0 94,77 +22,04 A +30,30% -0,4 A -0,42% A 

G8 doente + crisina 1,5 88,3 +15,57 A +21,40% -6,87 A -7,21% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 83,11 +10,38 A +14,27% -12,06 A -12,67% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 100,43 +27,7 A +38,08% +5,26 A +5,52% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 98,61 +25,88 A +35,58% +3,44 A +3,61% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 

 

De acordo com os resultados obtidos para o colesterol, quando se comparou os grupos 

com o G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores do que os 
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valores de G1. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de 

Dunnett, sendo que a maior variação ocorreu com o grupo G10, com 38,08% de elevação  

De acordo com os resultados obtidos para o colesterol, ao se comparar os grupos com o 

G2 observou-se que os tratamentos G4, G5, G6, G7, G10 e G11 apresentaram valores maiores do 

que os valores de G2, e os demais tratamentos apresentaram valores inferiores. Porém, nenhum 

dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou variação 

estatisticamente significativa. 

Os altos valores de colesterol encontrados nos grupos doentes podem ser consequência 

dos danos vasculares causados pelo tratamento com L-NAME, iniciando a síndrome metabólica 

Tal vasoconstrição favorece o desenvolvimento de placas aterogênicas, de níveis elevados 

de colesterol por desequilíbrio na homeostase vascular. 

5.2.7 Triglicérides 
 

 
Figura 22. Valores médios de triglicérides (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 18. Valores médios de triacilglicerol ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 
21 dias comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Triacilglice

rol mg/dL 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 52,95 A  +0,37 A +0,70% A 

G2 doente 52,58 -0,37 A -0,69% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 50,4 -2,55 A -4,81% -2,18 A -4,1% A 

G4 doente + T.U. 1,0 51,67 -1,28 A -2,41% -0,91 A -1,73% A 

G5 doente + T.U. 1,5 56,55 +3,6 A +6,79% +3,97 A +7,5% A 

G6 doente + crisina 0,5 64,11 +11,16 A +21,07% +11,53 A +21,92% A 

G7 doente + crisina 1,0 49,67 -3,28 A -6,19% -2,91 A -5,53% A 

G8 doente + crisina 1,5 52,06 -0,89 A -1,68% -0,52 A -0,98% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 43,7 -9,25 A -17,46% -8,88 A -16,88% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 52,57 -0,38 A -0,71% -0,01 A -0,01% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 64,87 +11,92 A +22,51% +12,29 A +23,37% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 
 

De acordo com os resultados obtidos para os triglicérides, quando se comparou os grupos 

com o G1 (normal) observou-se que os tratamentos G5, G6 e G11 apresentaram valores maiores 

do que os valores de G1, e os demais tratamentos apresentaram valores inferiores. Porém, 

nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

De acordo com os resultados obtidos para triglicérides, quando se comparou os grupos 

com o G2 (doente) observou-se que os tratamentos G1, G5, G6 e G11 apresentaram valores 

maiores do que os valores de G2, e os demais tratamentos apresentaram valores inferiores. 

Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou variação 

estatisticamente significativa. 

Leighton et. al. (2006) verificou a eficácia das várias espécies de fenóis antioxidantes em 

todo o organismo, sua biodisponibilidade e a atividade antioxidante de seus metabólitos são 

objetos atualmente. O alvo aparente para esses compostos naturais foi verificar seus efeitos sobre 
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a função da enzima eNOS através da proteção do NO e sua expressão gênica. A elevação da 

função endotelial em resposta a administração aguda de ascorbato e vitamina E que são 

antioxidantes, mas não para outras bebidas de alto teor alcoólico ou vinho branco, apóiaram a 

contribuição antioxidante dos fenóis do vinho e não do álcool (Leighton et al, 2006). Inicialmente, forte 

ênfase foi dada para a prevenção da oxidação de LDL e subseqüente captação por macrófagos, 

como um elemento chave na prevenção de aterosclerose por efeito dos fenóis antioxidantes do 

vinho (Corder et al, 2001), pois há evidências de que o NO modula a adesão de leucócitos ao endotélio, 

visto que a inibição da NOS por L-NAME e L-NMMA resulta no aumento na aderência dos 

leucócitos às vênulas pós-capilares (Granger, 1996). Novos estudos mostraram a ênfase na patogênese 

da aterosclerose que mudou para vários fatores incluindo danos oxidativos das células endoteliais 

causadas pelo LDL oxidado, fumo de cigarros, peróxidos lipídicos e mediadores da inflamação. 

Entre as mudanças observadas em células endoteliais após o dano oxidativo, a diminuição na 

função da enzima eNOS aparentemente teve papel patogênico central (Corder et al, 2001).  

Os valores de triacilgliceróis não apresentaram grandes variações, podendo ser 

considerados que nenhum tratamento teve efeito sobre o triacilglicerol. 

 
5.2.8 HDL 

 

 
Figura 23. Valores médios de HDL (mg/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 19. Valores médios de HDL ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias 
comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
HDL 

mg/dL 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 43,76 A  -8,27 A -16% A 

G2 doente 52,03 +8,27 A +18,89% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 53,3 +9,54 A +21,80% +1,27 A +2,44% A 

G4 doente + T.U. 1,0 50,18 +6,42 A +14,67% -1,85 A -3,6% A 

G5 doente + T.U. 1,5 53,18 +9,42 A +21,52% +1,15 A +2,21% A 

G6 doente + crisina 0,5 54,95 +11,19 A +25,57% +2,92 A +5,61% A 

G7 doente + crisina 1,0 50,77 +7,01 A +16,01% -1,26 A -2,4% A 

G8 doente + crisina 1,5 47,08 +3,32 A +7,58% -4,95 A -9,5% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 45,48 +1,72 A +3,93% -6,55 A -13% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 52,62 +8,86 A +20,24% +0,59 A +1,13% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 51,88 +8,12 A +18,55% -0,15 A -0,3% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 
 

De acordo com os resultados obtidos para o HDL, quando se comparou os grupos com o 

G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores do que os 

valores de G1. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de 

Dunnett, sendo que a maior variação ocorreu com o grupo G6, com 25,57% de elevação 

De acordo com os resultados obtidos para o HDL, quando se comparou os grupos com o 

G2 (doente) observou-se que os tratamentos G3, G5, G6 e G10 apresentaram valores maiores do 

que os valores de G2, e os demais tratamentos apresentaram valores inferiores. Porém, nenhum 

dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou variação 

estatisticamente significativa. 

Os valores de HDL não apresentaram grandes variações, podendo ser considerados que 

nenhum tratamento teve efeito sobre o HDL. 
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5.2.9 Proteína 
 

 
Figura 24. Valores médios de proteínas totais (g/L) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
 

Tabela 20 – Valores médios de proteínas totais ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar 
aos 21 dias comparados a animais sadios. 

Grupo 
Proteína 

total g/L 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para G2** 

% de 

variação 
T*** 

G1 normal 75,52 A  -3,65 A -4,6% A 

G2 doente 79,17 +3,65 A +4,83% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 86,36 +10,84 A +14,35% +7,19 A +9,08% A 

G4 doente + T.U. 1,0 84,11 +8,59 A +11,37% +4,94 A +6,24% A 

G5 doente + T.U. 1,5 79,57 +4,05 A +5,36% +0,4 A +0,51% A 

G6 doente + crisina 0,5 84,37 +8,85 A +11,71% +5,2 A +6,57% A 

G7 doente + crisina 1,0 85,22 +9,7 A +12,84% +6,05 A +7,64% A 

G8 doente + crisina 1,5 81,81 +6,29 A +8,32% +2,64 A +3,33% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 77,3 +1,78 A +2,35% -1,87 A -2,4% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 88,15 +12,63 A +16,72% +8,98 A +11,3% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 88,78 +13,26 A +17,55% +9,61 A +12,1% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 

De acordo com os resultados obtidos para as proteínas totais, quando se comparou os 

grupos com o G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores 

do que os valores de G1. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos 

pelo teste de Dunnett, sendo que a maior variação ocorreu com o grupo G11, com 17,55% de 

elevação 
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De acordo com os resultados obtidos para as proteínas totais, quando se comparou os 

grupos com o G2 (doente) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores do 

que os valores de G2, com exceçôes do G1e G9. Os tratamentos com losartana apresentaram os 

maiores aumentos nos níveis de proteínas, embora nenhum dos tratamentos tenham sido 

estatisticamente significativos pelo teste de Dunnett. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou variação 

estatisticamente significativa. 

No estudo de Walle et. al. (2001) foi verificado que a concentração plasmática de crisina 

não modificada após uma dose por via oral única desse flavonóide foi baixa. A ligação 

plasmática da crisina foi estimada ser >99%, similar ao flavonóide quercetina. O volume de 

distribuição da quercetina é baixo (2-18 L), provavelmente devido à sua ligação plasmática muito 

elevada. (Walle et al, 2001) 

Como os flavonoides apresentam alta porcentagem de ligação plasmática, medir os níveis 

de proteínas plasmáticas no sangue tem a função de monitorar a disponibilidade de ligação dos 

flavonoides da tintura de uva e da crisina as proteínas, para garantir que os resultados obtidos não 

sejam influenciados por níveis elevados ou baixos de proteínas no sangue, uma vez que níveis 

fora do normal alterariam o número de moléculas ligadas e não ligadas. Os resultados obtidos 

mostram que todos animais apresentaram níveis normais para o parâmetro. 

 
5.2.10 Albumina 
 

 
Figura 25. Valores médios de albumina (g/dL) de soro de ratos machos Wistar aos 21 dias de 
tratamento. 
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Tabela 21. Valores médios de albumina ± desvio padrão de soro de ratos machos Wistar aos 21 
dias comparados a animais sadios e doentes. 

Grupo 
Albumina 

g/dL 

Diferença 

para G1* 

% de 

variação 

Diferença 

para 

G2** 

% de 

variação 

Teste 

Tukey 

*** 

G1 normal 3,96 A  -0,17 A -4,1% A 

G2 doente 4,13 +0.17 A +4.29% A  A 

G3 doente + T.U. 0,5 4,46 +0.50 A +12.62% +0,33 A +7,99% A 

G4 doente + T.U. 1,0 4,18 +0.22 A +5.55% +0,05 A +1,21% A 

G5 doente + T.U. 1,5 4,06 +0.10 A +2.52% -0,07 A -1,7% A 

G6 doente + crisina 0,5 4,28 +0.32 A +8.08% +0,15 A +3,63% A 

G7 doente + crisina 1,0 4,2 +0.24 A +6.06% +0,07 A +1,69% A 

G8 doente + crisina 1,5 3,98 +0.02 A +0.50% -0,15 A -3,6% A 

G9 doente + losartan 0,5 ml 3,78 -0.18 A -4.54% -0,35 A -8,5% A 

G10 doente + losartan 1,0 ml 4,25 +0.29 A +7.32% +0,12 A +2,91% A 

G11 doente + losartan 1,5 ml 4,15 +0.19 A +4.79% +0,02 A +0,48% A 

*     Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G1 
 **   Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Dunnett para G2 
 *** Letras diferentes na coluna são estatisticamente significativos pelo teste Tukey 
 

De acordo com os resultados obtidos para a albumina, quando se comparou os grupos 

com o G1 (normal) observou-se que todos os tratamentos apresentaram valores maiores do que os 

valores de G1, com exceção do G9. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente 

significativos pelo teste de Dunnett, sendo que a maior variação ocorreu com o grupo G3, com 

12.62% de elevação 

De acordo com os resultados obtidos para a albumina, quando se comparou os grupos 

com o G2 (doente) observou-se que os tratamentos G3, G4, G6, G7, G10 e G11 apresentaram 

valores maiores do que os valores de G2, e os demais tratamentos apresentaram valores 

inferiores. Porém, nenhum dos tratamentos foram estatisticamente significativos pelo teste de 

Dunnett. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de Tukey, nenhum grupo apresentou variação 

estatisticamente significativa. 

Como os flavonoides apresentam alta porcentagem de ligação plasmática, medir os níveis 

de albumina no sangue tem a função de monitorar a disponibilidade de ligação dos flavonoides 
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da tintura de uva e da crisina a essas proteínas, para garantir que os resultados obtidos não sejam 

influenciados por níveis elevados ou baixos de albumina no sangue, uma vez que níveis fora do 

normal alterariam o número de moléculas ligadas e não ligadas. Os resultados obtidos mostram 

que todos animais apresentaram níveis normais para esse parâmetro. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os valores para os íons investigados, cálcio, ferro, magnésio e fosfato indicam que o 

metabolismo das células endoteliais são afetados pelos tratamentos com o indutor L-NAME e 

pelos tratamentos com a tintura e a crisina, sendo observados que os valores seguem as 

necessidades impostas a cada grupo, ou seja, quando o íon é necessário para o metabolismo, os 

grupos com metabolismo endotelial maior, como os grupos sadios e os grupos tratados com a 

tintura de uva e a crisina, os valores plasmáticos encontrados foram menores que nos grupos com 

o metabolismo endotelial menor, que são os grupos doente não tratados e os tratados com 

losartan. 

 

Os valores encontrados para os parâmetros proteínas plasmáticas e albumina indicam que 

todos animais apresentaram valores dentro da normalidade, o que indica que os tratamentos não 

afetam tais parâmetros, o que é importante para a análise dos resultados, uma vez que os 

flavonoides se ligam extensivamente a proteínas plasmáticas e quantidades alteradas dessas 

proteínas poderiam alterar os efeitos causados pelos flavonoides. 

 

Os valores de HDL, colesterol, triglicerídeos e glicose mostram um quadro em que os 

valores de colesterol elevados devam ser consequência da deficiência de NO e dos danos 

vasculares resultantes do desequilíbrio na homeostase do sistema vascular. A maior agregação de 

LDL oxidado nas paredes vasculares, a formação de placas de ateroma são resultados desse 

aumento do colesterol no sangue e que agravam o quadro cardiovascular do paciente. 

 

Os resultados encontrados para a aferição da pressão arterial sistólica, conforme a prática 

clínica, mostram que os tratamentos com tintura de uva foram os mais eficientes, até mesmo que 

os tratamentos com losartan, medicamento de uso aprovado. Os resultados do tratamento com 

crisina também foram efetivos, embora um pouco inferiores que o tratamento com losartan. A 

diversidade de ações da tintura de uva, provenientes dos diversos polifenóis é o fator que pode 

explicar seus resultados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos, conclui-se que os polifenóis presentes na casca da uva Vitis 

labrusca, var. Isabel, principalmente os flavonoides são capazes de controlar a elevação da 

pressão arterial em uma proporção igual ao do medicamento losartan. Tal resultado mostra que a 

uva mais consumida no Brasil e pouco estudada em comparação com uvas mais consumidas na 

europa e Estados Unidos pode vir a ser utilizada para o desenvolvimento de medicamentos 

fitoterápicos no combate a hipertensão. 
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