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RESUMO

A desregulação das funções do endotélio, pode ocorrer em consequência de diversas doenças, dentre elas a diabetes. A hiperglicemia crônica, 
leva à piora no relaxamento dependente do endotélio, causado pela perda da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), caracterizando a disfunção 
endotelial. Lectinas, que são proteínas que se ligam reversivelmente a estruturas glicanas celulares, resultando em diversas atividades biológicas, 
podem modular os eventos fisiopatológicos da diabetes. A lectina de Canavalia brasilienses (ConBr), além de fosforilar o receptor de insulina, 
possui efeito relaxante em aortas isoladas de ratos normoglicêmicos via NO. Diante deste cenário, o objetivo do estudo foi investigar o efeito 
relaxante in vitro da sementes de Canavalia brasiliensis  e a via do óxido nítrico em artérias aorta e mesentérica de ratos normoglicêmicos e 
diabéticos. Ratos Wistar (180-300 g), manipulados de acordo com os princípios estabelecidos pelo Comitê de Ética da UECE (CEUA N° 
12.776.260-4), receberam streptozotocina (STZ; 65 mg/kg, i.p.). Após oito semanas da indução da diabetes, as artérias aorta e mesentérica foram 
montadas em banhos para órgãos com solução de Tyrode. Após um período de estabilização (40 min) sob tensão de 0,75 g, foi avaliada a 
responsividade contrátil à fenilefrina (Phe), relaxante à acetilcolina (ACh) e o efeito relaxante da ConBr (10-100 µg/ml) nos tecidos. Na 
investigação da via do NO no efeito da ConBr, os tecidos foram previamente incubados com L-NAME (100 µM), ODQ (10 µM), atropina (1 µM) ou 
Tyrode 0Ca2+ para avaliar a participação da NO sintase (NOS), da guanilato ciclase (GC), do receptor muscarínico e do Ca2+ extracelular, 
respectivamente. Após 8 semanas de diabetes, a disfunção endotelial foi confirmada pela redução das respostas contrátil e relaxante nos dois 
tecidos em comparação aos normoglicêmicos. ConBr apresentou efeito relaxante nas artérias aorta (86%) e mesentérica (77%) de animais 
normoglicêmicos, confirmando a disfunção endotelial. ConBr utiliza o receptor muscarínico/NO/GC e Ca2+ extracelular na indução de 
relaxamento em artéria aorta e mesentérica de animais normoglicêmicos. Em animais diabéticos, a ConBr induziu relaxamento semelhante na 
artéria aorta (92%), porém este efeito foi atenuado na artéria mesentérica (53%). Quanto ao mecanismo de ação, em artérias de animais 
diabéticos, não há participação do receptor muscarínico. A ConBr possui efeito relaxante em vasculatura de animais normoglicêmicos e 
diabéticos, porém envolve mecanismos diferentes na ativação da via do óxido nítrico.
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