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RESUMO 

 

O presente estudo buscou investigar os efeitos hipotensores do (LQFM-21), tentando 

identificar um potencial farmacêutico para este novo protótipo de fármaco. Ratos Wistar 

ou espontaneamente hipertensos (SHR) foram utilizado para avaliar o efeito de LQFM-21 

sobre a pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), condutância vascular 

renal (CVR), condutância vascular arterial (CVA), e índice sensibilidade do barorreflexo 

(IB). A administração do LQFM-021 nas doses (0,05, 0,1, 0,2, 0,4 mg / kg, iv.) reduziu 

PAM (-9,0 ± 1,4, -21,5 ± 2,9, -26,7 ± 2,8 mmHg, respectivamente); aumentou CVR (12,0 ± 

1,9; 23,2 ± 3,2; 26,8 ± 6,3; 34,8 ± 5,9%, respectivamente) e CVA (17,3 ± 1,7; 27,8 ± 2,6; 

32,7 ± 4,8 e 42,2 ± 3,4%, respectivamente) em ratos normotensos anestesiados. Em 

SHRs, também encontramos redução da PAM (-16,9 ± 2,8; -19.4 ± 2.5; -22,0 ± 3,8; -17,2 

± 6,4 mmHg, respectivamente), FC (-11,2 ± 0,8 bpm na dose de 0,04 mg / kg) e aumento 

na CVR (22,2% na dose de 0,2 mg / kg) e CVA (12,2 (12,2 ± 2,1, 13,8 ± 5,6, 18,2 ± 2,3, 

15,6 ± 3,1%, na doses de 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 mg / kg, respectivamente). Tanto a 

administração oral aguda, como a crônica de LQFM-21 na dose de 15 mg / kg reduziu a 

PAM nos animais normotensos 89,9 ± 1,9 mmHg e SHR 136,4 ± 4,9 mmHg sem alterar IB 

nos animais Wistar com a infusão da fenilefrina -2,3 ± 0,32 vs -1,9 ± 0,1 mmHg/bpm e 

SHR -1,9 ± 0,2  vs -1,9 ± 0,3 mmHg/bpm, com infusão de nitroprussiato em Wistar 3,2 ± 

0,31 vs 3,0 ± 0,04 bpm/ mmHg e SHR 3,9 ± 0,6 vs 3,0 ± 0,04 bpm / mmHg. Em conjunto 

nossos resultados demonstraram o efeito hipotensor  do LQFM-21. Entretanto novos 

estudos precisam ser realizados para identificarmos o mecanismo de ação e toxicidade 

deste protótipo de fármaco.  

Palavra Chave: Pressão Arterial, Hipertensão Arterial, Hipotensão. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the effects hypotensive (LQFM-21), trying to identify a 

pharmaceutical potential for this new drug prototype. Male Wistar spontaneous 

hypertensive rats (SHR) and wistar rats were used to evaluate the effect of LQFM-21 on 

mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), renal vascular conductance (RVC), arterial 

vascular conductance (CVA) and baroreflex sensitivity index (BI). The administration of 

LQFM-021 (0.05, 0.1, 0.2, 0.4 mg / kg, iv.) Decreased MAP (-9.0 ± 1.4, -21.5 ± 2.9, ± 2.8 -

26.7 mmHg respectively); increased RVC (12.0 ± 1.9, 23.2 ± 3.2, 26.8 ± 6.3, 34.8 ± 5.9%, 

respectively) and CVA (17.3 ± 1.7; 27 8 ± 2.6, 32.7 ± 4.8 and 42.2 ± 3.4%, respectively) in 

anesthetized normotensive rats. In SHR, also found reduction of MAP (-16.9 ± 2.8; -19.4 ± 

2.5; -22.0 ± 3.8 -17.2 ± 6.4 mmHg, respectively), HR (-11.2 ± 0.8 bpm at a dose of 0.04 

mg / kg) and an increase in RVC (22.2% at a dose of 0.2 mg / kg) and CVA (12.2 (12.2 ± 

2.1, 13.8 ± 5.6, 18.2 ± 2.3, 15.6 ± 3.1% at doses of 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 mg / kg, 

respectively). Both the acute,  oral  as the oral administration chronicle of LQFM-21 at a 

dose of 15 mg / kg reduced the MAP in animals wistar 89.9 ± 1.9 mmHg and 136.4 ± 4.9 

mmHg SHR without changing BI in wistar animals with the infusion of phenylephrine -2.3 ± 

0.32 vs 1.9 ± 0.1 mmHg / bpm and SHR -1.9 ± 0.2 vs. -1.9 ± 0.3 mmHg / bpm, with 

infusion nitroprusside in wistar 3.2 ± 0.31 vs 3.0 ± 0.04 bpm / mmHg and 3.9 ± 0.6 vs SHR 

3.0 ± 0.04 bpm / mmHg. Together our results demonstrated hypotensive effects of LQFM-

21. However further studies are needed to identify the mechanism of action and toxicity of 

this drug prototype. 

 

Key-words: Blood pressure, Hypertension, Hypotension.
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Introdução 
Doenças cardiovasculares são caracterizadas como distúrbios no 

coração ou nos vasos sanguíneos. Dentre estas doenças destacam-se 

arritmias cardíacas, o infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares e 

hipertensão arterial. Em 2012, estas doenças lideraram o numero de óbitos 

entre as doenças não transmissíveis com o total de 17,5 milhões de mortes  

(1). Estima-se que cerca de US$ 671,5 milhões são gastos por ano no Brasil 

com o tratamento da hipertensão e representa 5,3% de todos os custos do 

Sistema Único de Saúde (2). Nos Estados Unidos da América (EUA), estudos 

epidemiológicos em adultos com 40 anos de idade, demonstram reduções dos 

valores atuais da pressão arterial sistólica (PAS; 10%) e diastólica (PAD; 13%) 

quando comparado aos valores encontrado na década de 60 do século 

passado, indicando a adesão da população aos tratamentos anti-hipertensivos 

(3). Apesar da grande adesão ao tratamento, o número de pessoas com 

hipertensão no EUA tem aumentado e estima-se que 44% dos 64 milhões de 

adultos ainda não conseguiram controlar os valores de pressão arterial (PA) no 

ano de 2014 (4). 

A hipertensão arterial é classificada como níveis pressóricos persistentes 

com a PAS maior ou igual 140 mmHg ou PAD maior ou igual  a 90 mmHg, e 

pode estar associada com alterações hormonais, autonômicas, fenômenos 

tróficos e algumas síndromes metabólicas (5, 6). Esta patologia pode estar 

associada ao desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, dentre as 

quais destacamos o acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do 

miocárdio, doença aterosclerótica e insuficiência cardíaca, e renal (7-11). Deste 

modo, os fármacos anti-hipertensivos assumem importante papel no tratamento 

destes pacientes, pois proporcionam diminuição dos níveis pressóricos, 

acarretando em redução das taxas de incidência destas doenças 

cardiovasculares (12). 

Nos dias atuais o mercado farmacêutico dispõe-se de várias classes de 

fármacos que servem para o controle da hipertensão arterial. Entretanto os 

fármacos anti-hipertensivos mais utilizados no dia a dia são divididos em 4 

 



15 
 

classes: 1. inibidores adrenérgicos, 2. antagonistas do receptor da angiotensina 

II, 3. inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) e 4. 

vasodilatadores diretos (13). 

Os vasodilatadores diretos atuam sobre a musculatura lisa unitária, 

também conhecida como músculo liso visceral, que auxilia nas ações que 

regulam a PAD (14). Além do músculo liso, o endotélio vascular tem papéis 

múltiplos e importantes na regulação da pressão arterial. Este localiza-se na 

parede interna dos vasos sanguíneos, que são compostos em três elementos: 

a íntima, a média e a adventícia. A íntima é a camada mais interna do vaso, 

sendo formada principalmente por células endoteliais, constituída por uma 

única camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos. A 

média composta por células musculares lisas que respondem a estímulos 

contraindo ou relaxando os vasos sanguíneos, modificando assim o diâmetro 

interno dos mesmos. E a camada adventícia que a camada externa que é 

formada por tecido conjuntivo (15). 

 Por sua vez o endotélio tem grande importância além de revestir a 

camada interna dos vasos sanguíneos, eles são capazes de detectar 

mudanças nas forças hemodinâmicas como estresse de estiramento, pressão 

de pulso e além de responderem a mediadores que são produzidos localmente 

ou circulantes, atuando assim na regulação da circulação sanguínea e a 

homeostase vascular (16, 17). 

Tais regulações são mediadas por mecanismos vasoconstritores e 

vasodilatadores. Dentre os principais agentes vasoconstrictores estão a 

endotelina (18), a angiotensina II (19) e o tromboxano A2 (TXA2) (20). Em 

relação aos vasodilatadores destacam-se o óxido nítrico (NO) (21-25) fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) (26) e a prostaciclina (PGI2) 

(24), sendo que estes os fatores induzem o relaxamento vascular através da 

diminuição da concentração de cálcio intracelular nas células do músculo liso 

vascular. 

A liberação de mediadores vasorrelaxante pelo endotélio pode ser 

estimulada por substâncias endógenas, como, por exemplo, a acetilcolina 

(ACh), a bradicinina (BK) e a histamina, e por estímulos mecânicos, como o 

estresse de cisalhamento (conhecido em Inglês como shear stress). O estresse 

de cisalhamento é um processo físico gerado pelo atrito do fluxo sanguíneo 
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sobre a camada íntima dos vasos. Devido tal atrito as substâncias endógenas 

parecem promover a liberação de mediadores endoteliais vasorrelaxante como 

PGI2, NO ou EDHF (27, 28), os quais atuam sobre a camada muscular e 

relaxam os vasos. O aumento gerado no diâmetro dos vasos provoca a 

redução proporcional da resistência periférica total e da pressão arterial.  

Um dos principais mediadores de sinalização responsável pela 

modulação do tônus vascular que promove o efeito vasodilatador é a produção 

NO que relaxa a musculatura lisa através do endotélio. Assim, o controle da 

pressão arterial é regulado por esse importante mecanismo que produzem 

efeitos locais, e substâncias pelo endotélio capaz de alterar o tônus dos vasos 

sanguíneos (22). 

A síntese do NO ocorre através da ação da enzima óxido nítrico sintase 

(NOS) sobre o aminoácido L- arginina (29, 30), existem três isoformas de NOS 

(nNOS) neuronal, ( ou eNOS) endotelial e induzida (iNOS), de modo recente foi 

descrita a NOS mitocondrial  (31). Cada isoforma é bem conhecida por 

desempenharem diferentes funções (32). 

A NOS na presença de substâncias vasoativas como acetilcolina (ACh) 

promove aumento da sua atividades iniciando consequentemente a síntese do 

NO através da ação da ACh em receptores específicos, que se localizam na 

membrana das células endoteliais. Através desses receptores via proteína G, 

ocorre o aumento da atividade da enzima fosfolipase C (PLC). Uma vez ativada 

a PLC, a mesma promove a hidrólise fosfatidil-inositol-bifosfato (PIP2) presente 

na membrana celular, originando o inositol 1,4,5, trifosfato (IP3) e o 

diacilglicerol (DAG) (33). 

O IP3 por sua vez atua nos estoques intracelulares de Ca2+ provocando 

a liberação deste íon, que fica armazenado no retículo sarcoplasmático. O Ca2+ 

ao ser liberado aumenta sua concentração livre propicia que este se ligue à 

calmodulina formando o complexo de cálcio calmodulina estimulando assim o 

óxido nítrico sintase do tipo (iNOS) e produzindo o NO como mostra a Fig. 1 

(34). 
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Fig 1. Formação do óxido nítrico (NO) e seus alvos intracelulares. O estimulo da 

eNOS pela acetilcolina e pelo shear stress provoca  aumento na produção de NO em 

células endoteliais.  este por sua vez difunde-se do endotélio para o músculo liso 

ativando Guanilato Ciclase que desencadeia o restante da cascata que culmina 

relaxamento vascular. (Adaptado de HERRMANN et al., 2010) (35). 

 

O NO interage juntamente com alguns nucleotídeos cíclicos 3’ 5’ 

guanosina monofosfato cíclico (GMPc) e 3’ 5’ adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc) exercem funções importantes promovendo várias sinalizações em 

cascata e regulam os processos intracelulares. Sob condições fisiológicas a 

vasodilação então é mediada pelo aumento constante de GMPc e AMPc nas 

células lisas vasculares (36). Particularmente, GMPc é responsável pela ação 

dos vasodilatadores endógenos tendo importante papel no controle do tônus 

vascular, tais como NO, monóxido de carbono (CO) ou peptídeos natriuréticos 

(37-39). A inibição das famílias das fosfodiesterases inclusive a PDE3 é 

conhecido como um dos principais mecanismos que ativa a guanilato ciclase 

citosólica (GCs, sitosólica) ou a guanilato ciclase ligada a membrana (GCm, 
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ligada a membrana) via NO. As duas formas são estimuladas em diferentes 

sítios, porém ambas resultem em elevação dos níveis intracelulares. Após a 

ativação da GCs ocorre então a conversão de guanonisa trifosfato (GTP) em 

GMPc e os seus níveis aumentados levam a ativação da proteína quinase G  

(PKG) que consequentemente pode fosforilar inúmeras proteínas endógenas. 

Posteriormente a sinalização causa inibição da quinase da cadeia leve da 

miosina (MLCK) que promovem reduções nas concentrações intracelulares de 

Ca2+ aos miofilamentos contráteis que provoca a vasodilatação (40, 41). 

Existem outros mecanismos que ajudam na explicação de como a 

proteína G diminui as concentrações de Ca2+, dentre elas o aumento do efluxo 

de Ca2+ (pela estimulação Ca2+ -ATPAse presente na membrana e trocador 

Na+/ Ca2+), ativação do recrutamento de  Ca2+ para os estoques intracelulares 

(ativação da bomba Ca2+ -ATPAse o retículo sarcoplasmático), a inibição da 

liberação do Ca2+  do retículo sarcoplasmático via receptor IP3, a inibição direta 

dos canais de Ca2+ operados por voltagem (VOC), a hiperpolarização da 

membrana através da ativação direta ou indireta dos canais de K+ (42). Os 

aumentos de AMPc também proporcionam mobilização celular do  Ca2+ 

mediante a ativação da proteína quinase A (PKA) que também diminui as 

concentrações de Ca2+ por mecanismos semelhantes a PKG. Tanto a PKA 

quanto a PKG estão envolvidas na redução da sensibilidade dos miofilamentos 

ao Ca2+, possivelmente pela ativação da fosfatase de cadeia leve de miosina 

(MLCP) e diminuição da afinidade da MLCK pelo complexo cálcio-calmodulina  

(43, 44) assim como alguns desses mecanismos podem ser vistos na Fig 2. 



19 
 

 
Fig 2. Representa alguns mecanismos que propõem o relaxamento vascular por meio 

dos nucleotídeos cíclicos. Adaptado AKATA, 2007. 

 
O motivo pelo qual o AMPc pode promover o relaxamento na 

musculatura lisa vascular, pode ser explicado pela capacidade em que o GMPc 

pode potencializar o AMPc, refletindo então por conseguinte na estimulação da 

fosfatase diminuindo assim as interações da cálcio-calmodulina e promovendo 

o relaxamento. Tais eventos são ocasionados por influência do GMPc que 

influencia na inibição da fosfodiesterase de nucleotídeo cíclico (38). 

Até o presente momento podemos perceber que a regulação da pressão 

sanguínea é muito complexa, e envolve uma variedade de sistemas e órgãos. 

Apesar do grande número de fármacos anti-hipertensivos disponíveis, com 

diversos mecanismos farmacodinâmicos, o controle da hipertensão deve ser 

evidentemente controlado uma vez que os medicamentos ao inicio do 

tratamento podem ocasionar efeitos colaterais podendo ocasionar 

complicações cardiovasculares. As limitações das terapias atuais têm 

estimulado a pesquisa e desenvolvimento de novas classes de agentes anti-

hipertensivos, com diferentes mecanismos de ação, que proporcionam um 
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melhor controle da pressão arterial, maior proteção contra danos a órgãos, 

melhor tolerabilidade e prevenção mais eficaz de doenças cardiovasculares 

(45). 

Desta forma, extensas pesquisas na literatura têm mostrado que 

compostos pirazólicos têm diversas propriedades farmacológicas, incluindo 

ações hipoglicêmica, ação analgésica, anti-inflamatórias, antimicrobiana, 

anticonvulsivo, antioxidantes, antiarrítmicos, até mesmo propriedades 

antitumorais (46-50). Além disto, estudos recentes têm mostrado que os 

derivados do pirazol induz a inibição dos canais de cálcio dependentes da 

voltagem (51) e promove efeito vasorrelaxante por ativação da produção de NO 

e através das inibições das fosfodiesterases (52) que estimula a guanilato 

ciclase (53). 

Recentemente, um composto pirazolico foi planejado pelo laboratório de 

Laboratório De Química Farmacêutica e Medicinal da Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal de Goiás, a partir da milrinona e cilostazol, o LQFM-

21. Ambos os farmácos são inibidores da fosfodiesterase 3 (PDE3), podendo 

assim potencializar a ação da GC, promovendo aumento de GMPc no músculo 

liso vascular e consequente vasodilatação e hipotensão.  De fato, Martins et al., 

2013 demonstraram em seus estudos que o composto pirazol, o LQFM-21 

promove efeito vasorrelaxamento em aortas de ratos (54). Ademais, estes 

autores demonstraram que o efeito vasorelaxante é dependente do endotélio e 

envolve o NO / GMPc, a estimulação da síntese e a participação dos canais de 

potássio prostanóide. Apesar de demonstrarem, o efeito vasorelaxante do 

LQFM-21 em anéis de aorta de ratos normotensos, nenhum estudo procurou 

identificar o possível efeito vasodilatador e hipotensivo em experimento in vivo. 

Ademais, nenhum estudo, procurou identifica uma possível ação anti-

hipertensiva deste protótipo em ratos hipertensos.  

Assim, considerando os resultados já encontrados com o LQFM-21, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito hipotensor e anti-hipertensivo 

através do tratamento com o LQFM-21 usando modelos animais normotensos 

e hipertensos in vivo. 
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Objetivos 

2.1 Objetivo geral: 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito hipotensor e anti-

hipertensivo através do tratamento com o LQFM-21 em ratoz normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) in vivo. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar efeito da administração intravenosa aguda do LQFM-

21 em animais normotensos e SHR, sobre a pressão artéria média, frequência 

cardíaca, fluxo sanguíneo renal e aórtico, condutância vascular renal e aórtica 

em ratos normotensos e SHR. 

 Avaliar a evolução dos níveis da pressão arterial sistólica (PAS) e 

de frequência cardíaca (FC) em ratos normotensos e SHR, não anestesiados 

submetidos à administração crônica oral do LQFM-21.  

 

 Verificar a sensibilidade barorreflexa dos animais normotensos e 

SHR, após o término do tratamento crônico com o LQFM-21.  
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Materiais e Métodos 

3.1 Animais e declaração da ética 

Os protocolos descritos neste estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Goiás (nº 34/2012) todos os procedimentos 

foram realizados conforme o princípio dos três Rs Directiva 2010/63 / UE. 

Foram utilizados ratos com peso (280-300g) da linhagem Wistar e 

espontaneamente hipertensos (SHR). Os ratos foram fornecidos pelo biotério 

Central da Universidade Federal de Goiás-UFG e mantidos em temperatura de 

22 ± 2 °C, ciclo claro / escuro de 12 h, alimento ração e água ad libitum. 

3.2 Obtenção do composto e reagente químico 

De acordo com MARTINS  et al, 2013 o composto 5-(1-(3-Fluorophenyl)-

1H-pyrazole-4)-2H-tretrazole foi sintetizado por hibridização molecular pelo 

Laboratório De Química Farmacêutica e Medicinal  da Universidade Federal de 

Goiás,  o LQFM-21 apresenta peso molecular 230.07 (Brasil). Foram ainda 

utilizados os seguintes reagentes: uretano (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

halotano (Cristália, Itapira, SP, Brasil), polissorbato 80 (Tween 80; Synth, 

Diadema, SP, Brazil), fenilefrina (PHE, Sigma-Aldrich) e nitroprussiato de sódio 

(SN; Sigma-Aldrich).  

 

3.3 Mensuração da Pressão arterial média, frequência cardíaca, 

condutância vascular renal e condutância vascular aórtico em animais 

anestesiados 

 

 Os ratos foram anestesiados com halotano 2-3% em 100% de O2 e 

cânulas foram inseridas na veia femoral direita para a substituição do halotano 

pelo anestésico uretano (1.2g/Kg, iv; Sigma-Aldrich). A artéria femoral direita foi 

canulada para medida da pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca 

(FC), as cânulas arteriais foram conectadas a um transdutor de pressão ligado 

ao um amplificador que registra a pressão arterial sanguínea. A traqueia foi 

canulada para reduzir o esforço das vias aéreas e a temperatura do corpo foi 
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mantida a 37,0 ± 0,5 ° C com aquecimento controlado termostaticamente. 

Posteriormente os ratos foram colocados na posição em decúbito ventral no 

aparelho estereotáxico e foram realizadas incisões retroperitoniais. Para o 

isolamento da artéria renal e aórtica foi utilizado um par de cotonetes. Um 

conversor analógico-digital (PowerLab Sistema, ADInstruments Inc., Colorado 

Springs, CO, EUA) foi utilizado para o registro contínuo da pressão 

pulsátil.PAM e FC foram determinadas pelo software Chart (versão 7.3.1; 

ADInstruments Inc.). O fluxo sanguíneo renal (FSR) e fluxo sanguíneo (FSA) foi 

mensurado através de fluxometria de tempo de transito, utilizando sondas em 

miniatura (Transonic Systems Inc., Ithaca, NY, EUA) que foram colocadas ao 

redor das artérias renal e aórtica. A condutância vascular renal (CVR) e aórtica 

(CVA) foram calculadas usando a fórmula FSR/PAM e FSA/PAM, e seus 

valores expressos como porcentagem do basal.   

Logo após a estabilização dos valores da PA dos ratos normotensos e 

SHR foi infundido o veículo (polissorbato a 2%; tween 80) seguido por 

crescentes doses do LQFM-21 para a análise da eficácia do novo composto. 

Cada rato recebeu 0,1 mL do composto diluído nas respectivas doses (0,05; 

0,1; 0,2; 0,4 mg/Kg).  

 

3.5 Administração oral do composto LQFM-21 e registro PAM e FC em 

animais não anestesiados 

 

A cirurgia foi realizada utilizando ketamina (116 mg ∙ kg-1 de massa 

corpórea, i.p.; Sespo, Paulínia, SP, Brasil) e xilazina (20 mg ∙kg-1 de massa 

corpórea, i.p.; Rhobifarma, Hortolândia, SP, Brasil) como anestésicos. Os 

animais foram submetidos ao procedimento cirúrgico para a implantação de 

cânulas na artéria aorta abdominal através da artéria femoral direita e na veia 

cava inferior através da veia femoral direita. As cânulas então foram 

exteriorizadas pelo dorso do animal e estes foram suturados. Uma dose 

profilática de antibiótico foi administrada (penicilina, 60.000 UI·kg−1 de massa 

corpórea, intramuscular.; Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) e os animais, 

então, foram individualizados em gaiolas. Após a recuperação de 24h, foi 

realizado o registro da PAM nos animais não anestesiados. A pressão arterial 

pulsátil (PAP) foi registrada continuamente acoplando-se a cânula arterial a um 
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transdutor de PA acoplado a um amplificador (ETH-200; CB Sciences, Dover, 

NH, EUA) conectado a sistema de aquisição de dados PowerLab System, 

(ADInstruments). A PAM e FC foram determinadas a partir do sinal pulsátil 

utilizando o programa Labchart (versão 7.3.1; ADInstruments). O registro da 

PAM e FC foi realizado em um período de 30min para a acomodação do animal 

no ambiente de registro, logo após foi realizado a administração oral do LQFM-

21 (15 mg/Kg) continuamente realizou o registro em um período de 90 minutos 

tanto em animais normotensos e SHR. 

 

3.6 Registro de pressão arterial sistólica e frequência cardíaca em animais 

não anestesiados pelo método de plestimografia de cauda. 

 

Os animais passaram por um período de adaptação de uma semana no 

ambiente do laboratório. Após um pré-aquecimento na cauda dos ratos em 

uma temperatura de 37 ºC a pressão arterial sistólica (PAS) e FC foram 

registradas através de um esfignomanômetro acoplado a cauda dos animais. A 

pletismografia foi utilizada para detectar os impulsos captados pela pressão 

sanguínea nas caudas dos ratos. Todo esse procedimento foi realizado em um 

período de 10 dias. As medidas da PAS e FC eram realizadas a cada 48h. 

Sendo acompanhado durante 9 dias a administração oral do veículo  ou  

LQFM-21 (15 mg/Kg)  em animais normotensos e SHR.  

 

3.7 Mensuração da PAM não anestesiados 

 

Como descrito anteriormente, a pressão arterial pulsátil (PAP) foi 

registrada continuamente acoplando-se a cânula arterial a um transdutor de PA 

acoplado a um amplificador (ETH-200; CB Sciences, Dover, NH, USA) 

conectado a sistema de aquisição de dados PowerLab System, 

(ADInstruments). A PAM foi determinada a partir do sinal pulsátil utilizando o 

programa Labchart (versão 7.3.1; ADInstruments). As gravações da PAM foram 

realizadas nos animais não anestesiados, com livre circulação para os animais 

em suas gaiolas em um tempo de 30 minutos. Logo após foi realizado o teste 

do barorreflexo. 
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3.8 Teste do Barorreflexo 

Após um período de aclimatação dos valores da PA dos ratos nas gaiolas, 

analisou a integridade do barorreflexo por meio de sucessivas infusões 

intravenosas (0,1 ml) de fenilefrina nas concentrações (10 μg·ml-1, 15 μg·ml-1 e 

20 μg·ml-1; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e nitroprussiato de sódio nas 

concentrações (100 μg·ml-1, 150 μg·ml-1 e 200 μg·ml-1 Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, EUA) analisando as variações da PAM e FC. O teste do barorreflexo (BI) 

foi calculado através das relações das alterações na FC e PAM induzidas pela 

felinefrina e nitroprussiato de sódio. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando GraphPad Prism versão 5.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Alterações nos parâmetros 

cardiovasculares (PAM, FC e PAS) foram expressos em média ± erro padrão 

da média (EPM). A CVR e CVA foram calculadas como a razão entre o FSR / 

PAM e FSA / PAM foram expressos como uma percentagem em relação ao 

basal. Teste t de Student não pareado, ANOVA e pós testes adequados 

(Dunnett test ou Newman-Keuls) foram utilizados de acordo com os modelos e 

os dados experimentais. Valores significativos assumidos quando P <0,05. 
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Resultados 
 

4.1 Efeitos da infusão do LQFM-21 sobre os parâmetros PAM, FC, CVR e 

CVA em animais normotensos anestesiados 

 

 

De acordo com a Fig. 3A, os animais que receberam infusão de LQFM-

21 apresentaram uma redução significativa na PAM (-9,0 ± 1,4, -21,5 ± 2,9, -26, 

7 ± 2,8 mmHg nas doses de 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 mg / kg, respectivamente; , n = 

6). Não foram observadas alterações no FC, como mostrado na Fig. 3B. O 

LQFM-21 causou vasodilatação renal, em doses de 0,05, 0,1, 0,2 e 0,4 mg / kg 

(12,0 ± 1,9, 23,2 ± 3,2, 26,8 ± 6,3, 34,8 ± 5,9%), como mostra a Fig. 3C. E 

aumento da condutância vascular aórtica nas doses de 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 mg / 

kg (17,3 ± 1,7, 27,8 ± 2,6, 32,7 ± 4,8, 42,2 ± 3,4%, n = 6), como mostra a Fig. 

3D. 

 

4.2 Efeitos da administração oral aguda de LQFM-21 sobre os parâmetros 

da PAM e FC em animais normotensos não anestesiados 

 

Como exibido na Fig. 4A, a administração oral aguda de LQFM-21 (15 

mg / kg) em ratos normotensos não anestesiados. Houve uma redução 

significativa nos valores de PAM do grupo tratado com LQFM-21 em 

comparação com o grupo tratado com veículo após os 60 minutos de registros 

(LQFM-21 -6,3 ± 2,3 mmHg em comparação com o veículo de 3,9 ± 1,5 mmHg, 

p <0,05, n = 7) e no tempo de 90 minutos (LQFM-21 Δ -11,4 ± 3,4 mmHg 

quando comparado com veículo Δ -0,9 ± 2,1 mmHg, p <0,05, n = 7). Não houve 

alteração significante nos parâmetros da FC assim como evidenciado na Fig. 

4B. 
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Fig.3. Variações da Pressão arterial média (PAM; A), frequência cardíaca (FC; B), 

condutância vascular renal (CVR; C) e condutância vascular aórtica (CVA; D) em 

resposta a administração intravenosa de veículo ( ) Tween 5% e LQFM-21 () em 

doses 0,05; 0,1; 0,2; 04 mg/kg em ratos normotensos anestesiados. * diferente do 

grupo tratado com o veículo, p <0,05. 
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Fig. 4. Variações da pressão arterial média (PAM; A) e frequência cardíaca (FC; B) 

após a administração oral aguda de veículo (Tween 5%)  ou LQFM-21 (15 mg/Kg) 

em ratos normotensos não anestesiados. * diferente do basal tempo zero, p <0,05. + 

diferente do grupo tratado com veículo, p <0,05. 

 



29 
 

4.3 Efeitos do tratamento oral crônico com LQFM-21 na PAS e FC de 

animais normotensos não anestesiados 

 

Em relação a Fig. 5A, a administração oral crônica do LQFM-21 (15 mg / 

kg) em ratos normotensos não antestesiados reduziu PAS basal (124,7 ± 3,7 

mmHg), no período de 3 a 9 dias após o início do tratamento. Foram 

observadas diferenças significativas entre o grupo tratado com LQFM-21 em 

relação ao grupo tratado com veículo ocorrido após o 3º dia (LQFM-21 116,6 ± 

4,0 mmHg, em comparação com veículo 126,1 ± 3.0 mmHg mmHg;n = 10, 5º 

dia (LQFM-21 102,4 ± 1,6 mmHg em comparação com o veículo de 123,3 ± 2,5 

mmHg;), 7º dia (LQFM-21 93,2 ± 2,6 mmHg em comparação com o veículo de 

120,0 ± 1,8 mmHg), 9º dia (LQFM-21 103,5 ± 2,5 mmHg em comparação com 

veículo 117,8 ± 1,1 mmHg). Fig. 5B mostrou que FC manteve-se inalterada 

durante o tratamento de 9 dias com LQFM-21. 

 

4.4 Efeitos do LQFM-21 após o termino do tratamento oral crônico sobre 

os valores da PAM em animais normotensos não anestesiados 

Como mostra a Fig. 6 os ratos normotensos não anestesiados tratados 

com o LQFM-021 no término do tratamento apresetaram menores níveis na 

PAM (89,9 ± 1,9 mmHg; n=6) quando comparado com os ratos tratados com 

veículo (99,4 ± 2,0 mmHg; n=6). 

 

4.5 Efeitos do LQFM-21 sobre o índice do Barorreflexo 

  Fig 7.A demonstra que o IB, calculado a partir das administrações de 

Phe, foi semelhante entre os animais tratados com LQFM-21 (-2,3 ± 0,32 

mmHg / bpm; n = 6) e os animais que receberam tratamento com veículo (-1,9 

± 0,1 mmHg / bpm). Também podemos evidenciar que o IB, calculado a partir 

das administrações de SN, também foi semelhante entre os animais que 

receberam o LQFM-21 (3,2 ± 0,31 bpm / mmHg) em comparação com os 

animais receberam veículo (3,0 ± 0,04 bpm / mmHg; Fig. 7B). 
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Fig 5. Variações da Pressão arterial sistólica (PAS; A) e da frequência cardíaca (FC; 

B) induzidas pelo tratamento oral crônico com veículo (Tween 5%)  ou LQFM-021 

(15 mg/Kg)  em ratos  normotensos wistar não anestesiados. * diferente do basal no 

dia primeiro, p < 0,05.; + difere do grupo controle. p < 0,05. 
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Fig 6.  Valores basais de pressão arterial média (PAM) em ratos normotensos após o 

término do tratamento oral crônico diário com veículo (Tween 5%)  ou LQFM-21 (15 

mg/Kg)  . * diferente do do grupo tratado com veículo. p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Índice de barorreflexo (IB; bpm·mmHg-1) em ratos normotensos mediante 

tratados com veículo (Tween 5%)   ou LQFM-021 (15 mg/Kg)  após infusões de 

fenilefrina (A)  e nitroprussiato de sódio (B).  
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4.6 Efeitos da infusão do LQFM-21 sobre os parâmetros PAM, FC, CVR e 

CVA em animais anestesiado SHR 

 

Como mostra a Fig. 8A, o LQFM-21 (0,05, 0,1, 0,2, 0,4, mg / kg) reduziu 

a PAM (-16,9 ± 2,8, 4 ± 2,5 -19, -22,0 ± 3,8, -17,2 ± 6,4 mmHg, 

respectivamente; n = 6). O LQFM-21 também promoveu diminuição FC (-11,2 ± 

0,8 bpm) na dose de 0,4 mg / kg, como demonstrado na Fig. 8B. A infusão de 

LQFM-21 aumentou CVR (22,0 ± 8,8%) na dose de 0,2 mg / kg, de acordo com 

a Fig. 8C e CVA (12,2 ± 2,1, 13,8 ± 5,6, 18,2 ± 2,3, 15,6 ± 3,1%) nas doses de 

0,05, 0,1, 0,2, 0,4 mg / kg, respectivamente, como evidência na Fig. 8D. 

 

4.7 Efeitos da administração oral aguda de LQFM-21 sobre os parâmetros 

da PAM e FC em SHR não anestesiados 

 

Os dados mostraram que a administração oral aguda de LQFM-21 (15 

mg / kg) em ratos SHR promoveram diferenças significativas em 60 minutos 

(LQFM-21 -6,3 ± 2,0 em comparação com veículo 2,4 ± 2,1 mmHg; n=6; Fig. 

9A), e 90 min (LQFM-21 -8.9 ± 2.8 comparativamente ao veículo -4,4 ± 0,8 

mmHg; Fig 9A). O LQFM-21 não causou alterações significativas nos 

parâmetros da FC, como demonstrado na Fig. 9B. 
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Fig. 8 Variações da Pressão arterial média (PAM; A), frequência cardíaca (FC; B), 

condutância vascular renal (CVR; C) e condutância vascular aórtica (CVA; D) em 

resposta a administração intravenosa de veículo ( ) 0.9% NaCl 5% Tween e  LQFM-

21 ()  em doses 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 mg/kg em SHR anestesiados. * diferente do que 

tratados com o veículo, p <0,05. 
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Fig. 9. Variações da pressão arterial média (PAM; A) e frequência cardíaca (FC; B) 

após a administração oral aguda de veículo (Tween 5%)  ou LQFM-21 (15 mg/Kg) 

em SHR. * diferente do basal no tempo zero. p <0,05. + diferente do grupo tratado 

com veículo, p <0,05. 
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4.8 Efeitos do tratamento oral crônico com LQFM-21 na PAS e FC de SHR 

não anestesiados 

 

O grupo tratado com LQFM-21 apresentou diminuições na PAS em 

relação ao basal (173,2 ± 3,5 mmHg) nos dias 3, 5, 7 e 9. Observamos 

quehouvediferenças significativas no grupo que recebeu o LQFM-21 quando 

comparado com o grupo veículo recebeu no 3º dia (LQFM-21: 152,9 ± 3,9 vs 

168,2 ± 3,0; n = 10), no 5º dia (LQFM-21: 147,6 ± 3,6 vs 171,2 ± 1,8), no 7º dia 

(LQFM-21: 154,2 ± 4,2 vs 168,0 ± 3,0), no 9º dia (LQFM-21: 156,0 ± 2,5 em 

comparação com o veículo de 169,0 ± 3,0) como demonstrado na Fig. 10A. 

Não foi observado alterações significativas na FC, como mostrado na Fig. 10B.    

 

4.9 Efeitos do LQFM-21 após o termino do tratamento oral crônico sobre 

os valores da PAM em SHR não anestesiados  

Após o termino do tratamento os animais tratados com LQFM-021 

apresentaram diminuição significativa na PAM (136,4 ± 4,9 mmHg; n=6) 

quando comparado com animais tratados com veículo (156,5 ± 2,9 mmHg, p < 

0,05, n=6) como identificado na Fig. 11. 

 

4.10 Efeitos do LQFM-21 sobre o índice do Barorreflexo em animais SHR 

  A Fig. 12A demonstra que o IB, calculado a partir das administrações de 

Phe, foi semelhante entre os animais tratados com LQFM-21 (-1,9 ± 0,2 mmHg 

/ bpm) e os animais que receberam tratamento com veículo (-1,9 ± 0,3 mmHg /  

bpm). Também podemos evidenciar que o IB, calculado a partir das 

administrações de SN, também foi semelhante entre os animais que receberam 

o LQFM-21 (3,9 ± 0,6 bpm / mmHg) em comparação com os animais 

receberam veículo (4,1 ± 0,2 bpm / mmHg; Fig. 12B ). 

 

 

 



36 
 

 

Fig 10. Variações da Pressão arterial sistólica (PAS; A) e da frequência cardíaca (FC; 

B) induzidas pelo tratamento oral crônico com veículo (Tween 5%)  ou LQFM-021 

(15 mg/Kg)  em SHR não anestesiados. * diferente do basal do primeiro dia, p < 

0,05.; + diferente do grupo controle. p < 0,05. 
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Fig.11 Valores basais de pressão arterial média (PAM) em SHR após o término do 

tratamento oral crônico diário com veículo (Tween 5%)  ou LQFM-21 (15 mg/Kg)  . 

* diferente do do grupo tratado com veículo. p < 0,05. 

 

Fig. 12. Índice de barorreflexo (IB; bpm·mmHg-1) em SHR mediante tratados com 

veículo (Tween 5%)   ou LQFM-021 (15mg/Kg)  após infusões de fenilefrina (A) e 

nitroprussiato de sódio (B). 
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Discussão 
As limitações das terapias atuais têm intensificado a pesquisa para o 

desenvolvimento de novas classes de agentes anti-hipertensivos com 

diferentes mecanismos de ação, o que permite um melhor controle da pressão 

arterial, aumento da proteção contra danos de órgãos, melhor tolerabilidade e 

prevenção da doença cardiovascular permitindo uma maior eficácia (45, 55). A 

síntese e as modificações dos compostos continua a ser uma alternativa para o 

desenvolvimento de novas drogas (56) e a atividade de novos vasorrelaxante, 

como o LQMF-21, e seus possíveis mecanismos foi extensivamente discutidos 

no estudo anterior MARTINS et al., 2013.  Devido ao seu efeito vasorrelaxante 

o presente estudo buscou investigar se o composto LQFM-21 poderia 

possivelmente causar respostas hipotensoras e anti-hipertensivas em ensaios 

in vivo. 

A administração in bolus de LQFM-21 em animais normotensos 

anestesiados apresentou reduções significantes na PAM e aumento da CVR e 

CVA. Todavia não foi visto alterações nos valores da FC. Os ratos 

normotensos não anestesiados tratados de forma oral e aguda com LQFM-21 

apresentaram reduções na PAM quando comparado com o basal e com o 

grupo tratado com veículo, sem alterações significativas na FC. Nossos 

resultados também demonstram redução da PAS do 3º a 9º dia de tratamento 

oral crônico com LQFM-21 mostrando assim seu efeito hipotensor. Além disso, 

a redução da pressão arterial média e a pressão arterial sistólica parecem 

envolver a presença do LQFM-21. Em conjunto estes dados iniciais obtidos em 

ratos normotensos indicam que o LQFM-21 promoveu vasodilatação dos leitos 

renal e aórtico, resultando em diminuição da resistência vascular e 

consequente hipotensão arterial. Ressaltamos também, que este protótipo não 

altera o cronotropismo cardíaco, indicando que é um protótipo de ação 

essencialmente vascular.   

Em nosso estudo também utilizamos os ratos da linhagem SHR visto 

que esses animais compartilham características comuns à hipertensão humana 

devido a sua elevação espontânea da pressão sanguínea (57, 58), modelo este 
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que serviu para a averiguação do efeito anti-hipertensivo do LQFM-21. A 

administração intravenosa in bolus de LQFM-21 promoveu redução da PAM e 

vasodilatação principalmente no leito aórtico, constatada pelo aumento da CVA 

nos animais SHR. Ademais, o tratamento agudo oral com LQFM-21 promoveu 

diminuição da PA sem produzir efeitos sobre a FC em SHR.  Por fim, 

observamos que o tratamento oral crônico com o LQFM-21 durante nove dias 

provocou queda mantida da PAS nos animais SHR. Em conjunto estes 

resultados indicam um efeito hipotensor do LQFM-21 em SHR. Como o 

tratamento crônico na dose utilizada não conseguiu normalizar a PA dos SHR, 

novos estudos com doses maiores deverão ser realizados para indicarmos um 

possível efeito anti-hipertensivo deste protótipo. 

Estes dados vão de encontro ao estudo de Martins et al., (2013) onde os 

autores demonstram um potente efeito vasorelaxante do LQFM-21 em anéis 

isolados de Aorta. Neste mesmo trabalho, os autores descrevem que o LQFM-

21 (sintetizado a partir dos protótipo milrinona e cilostazol) poderia ser um 

possível inibidor da PDE3 (54). Assim, é lícito supor que a inibição da PD3 in 

vivo pode ocorrer em vários leitos vasculares o que resultaria em diminuição da 

resistência periférica total e consequentemente redução da PA (59). 

De fato, Honejaner (1980), descreve que os agentes inibidores da PDE3 

são potentes relaxantes da aorta (60). Todavia este autor indica que a 

milrinona previne a hidrólise de AMPc. Assim, por ser uma fármaco inibidor da 

PDE3 que promove o aumento de AMPc, a milrinona atua em diversos 

mecanismos vaso relaxantes dos quais destacamos: ativação da  proteína 

quinase dependente de AMPc (PKA) e consequente aumento do influxo de 

Ca2+  para o retículo sarcoplasmático através da bomba de Ca2+ desta 

organela; 2. diminuição da afinidade entre cálcio-calmodulina pela 

desfosdorilação da cadeia leve de miosina; 3. estimulação de Na+/ K+/ ATPase 

a qual ocasiona uma hiperpolarização e extrusão de Ca2+ intracelular para o 

meio extracelular (61). 

Adicionalmente, estudos de acoplamento molecular demonstraram uma 

seletividade maior do LQFM-21 para a inibição da fosfodiesterase 3 quando 

comparado com sua seletividade para as fosfodiesterases 4 e 5 (54). A PDE3A 
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está relacionada com a regulação da contratabilidade cardíaca, agregação 

plaquetária, contração da camada muscular lisa, maturação dos oócitos e 

regulação da liberação de renina (62). Ademais, como mencionado 

anteriormente aumentos na concentração de AMPc e GMPc poderiam estrar 

relacionados aos mecanismos farmacodinâmicos do LQFM-21. Assim, quando 

elevadas as concentrações intracelulares destes ocorrerá relaxamento do 

músculo liso vascular, por redução das concentrações intracelulares de Ca2+. 

Outro possível mecanismo relacionado à vasodilatação provocada pelo LQFM-

21 poderia ser pela abertura de canais de K+. A abertura de canais de K+ em 

células do músculo liso vascular aumenta o efluxo de K+ o que resulta em 

hiperpolarização da membrana, promovendo redução na concentração de 

Ca2+, e consequente relaxamento vascular (63). Consonante com esta 

hipótese, os estudos de Martins et al. (2013), ainda demonstraram que o efeito 

vasorrelaxante do LQFM-21 foi inibido na presença de tetraetilamônio (TEA) o 

que evidencia o papel dos canais de K+ associado à inibição das PDEs como 

possível mecanismo de ação do LQFM-21, semelhante à ação de outras 

drogas inibidoras da PDE3, como a milrinona (54). De fato, a milrinona 

demonstrou seu papel vasodilatador em artérias radiais, sento este efeito mais 

potente que a papaverina (64, 65). 

A hipertensão em ratos SHR sempre foi atribuída ao aumento da 

atividade simpática adrenérgica (57), porém, estudos de Behuliak et al., (2011) 

evidenciaram que os ratos SHR apresentam falhas nos mecanismos de 

vasodilatação (66). Ademais, observaram que o relaxamento arterial mediado 

por β adrenoreceptores em artérias de ratos SHR pré-tratadas com 

noreprinefrina era menor do que comparados com ratos normotensos e 

relacionaram esta diferença à função endotelial prejudicada. Assim, o efeito 

vasodilatador e hipotensor do LQFM-21 poderia ser através de sua ação 

periférica e não central. 

Consistente com está hipótese, o uso do LQFM21 não alterou o reflexo 

dos barorreceptores o que sugere que os mecanismos envolvidos na resposta 

à droga não envolve a alterações do barorreflexo, reforçando a possível 

atuação periférica deste composto como sugerem estudos anteriores com 

inibição da PDE3 e abertura de canais de K+. 
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Conclusão 
Em conjunto os resultados apresentados demonstram pela primeira vez 

na literatura a ação vasodilatadora aórtica e renal do LQFM-21 tanto em ratos 

normotensos quanto em ratos SHR. Constatou-se também que não houve 

mudanças no barorreflexo em relação ao uso crônico deste protótipo de 

fármaco. Entretanto, novos estudos são necessários para identificarmos: 1. O 

possível papel anti-hipertensivo, através do aumento da dose administrada 

cronicamente; 2.   identificarmos os mecanismos farmacodinâmicos envolvidos 

in vivo no efeito hipotensor do LQFM-21; e analisarmos a toxicidade deste 

protótipo a fármaco.  
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