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Introdução

ObjetivoMétodos
Analisar o papel do estrogênio na expressão 
do Nrf2 e seu efeito sobre a expressão de 
enzimas antioxidantes no ventrículo direito 
(VD) de ratas com hipertensão arterial 
pulmonar (HAP) induzida por monocrotalina 
(MCT).

Ratas Wistar fêmeas, pesando 180 ± 50 gramas. CREAL – UFRGS. 
Comissão de Ética No Uso de Animais da UFRGS (CEUA): número 
21372.

Grupos:
- SHAM: Controle; simulação da cirurgia de ovariectomia.
- SHAM + MCT: Administração de MCT; simulação da cirurgia de ovariectomia.
- OVARIECTOMIA: Controle; cirurgia de ovariectomia bilateral.
- OVARIECTOMIA + MCT: Administração de MCT; cirurgia de ovariectomia bilateral. 
Procedimento experimental:

Anestesia com quetamina 
90mg/kg e xilazina 10mg/kg, via 

intraperitoneal

Dose intraperitoneal 
de 60 mg/kg de MCT 

(ou solução salina)

7 dias 21 dias

Análises da expressão do Nrf2 e de enzimas antioxidantes;
Análises estatística: ANOVA de duas vias, complementado com o Teste Post Hoc Bonferroni. As diferenças foram consideradas 
significativas quando P<0.05. Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão.

Resultados

Apoio: CNPq, FAPERGS e PROPESQ-UFRGS

Figura 1. Expressão do Nrf2 (A) e das enzimas antioxidantes: heme-oxigenase (B), 
tiorredoxina (C), peroxirredoxina (D), glutarredoxina (E), superóxido dismutase (F), catalase 
(G) e glutationa peroxidase (H). Valores expressos como média  ± desvio padrão de 4-6 
animais por grupo. a significativamente diferente do grupo S; b significativamento diferente 
do grupo SM; c S e SM significativamente diferente dos grupos O e OM (P<0,05).

Conclusões
Após 21 dias pós-HAP, os animais que não foram submetidos à 
cirurgia apresentaram uma melhora na resposta antioxidante na 
câmara direita que não foi observada nos animais 
ovariectomizados. 

Ovariectomia bilateral 
(ou simulação da mesma)

Anestesia e morte por 
deslocamento cervival

Coleta do VD

Provavelmente o estrogênio atuou no aumento dessa resposta 
antioxidante, e sua ação pode ter sido mediada pela expressão do 
Nrf2.
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Catalase- 60KDa
β-tubulina - 
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HAP

Maior incidência em mulheres; Maior mortalidade quando níveis de estrogênio estão reduzidos.

Estrogênio
Melhora da HAP em modelo animal da doença; 

Aumento de defesas antioxidantes; 
Ativação do 

Nrf2
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