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INTRODUÇÃO:
Durante a gravidez o óxido nítrico (NO) possui um papel importante, pois atua diminuindo a resistência vascular sistêmica
e placentária permitindo acomodar o aumento do volume plasmático que ocorre nesse período (1). No entanto, na préeclâmpsia a biossíntese do NO pode estar prejudicada (2), que por sua vez, contribui para disfunção endotelial
caracteristica da síndrome. A diminuição na produção do NO tem sido atribuida ao aumento da atividade da arginase,uma
vez que,essa compete com a enzima que sintetiza o NO pelo substrato L-arginina (3).
OBJETIVOS:
Verificar os efeitos do inibidor da arginase(S-(2-boronoethyl)-L-cysteineo ou BEC) em modelo in vitro da pré-eclâmpsia,
analisando efeitos sob a viabilidade celular e quantificação da produção do nitrito (metabólito do NO) em células
endoteliais de cordão umbilical humano (HUVEC’s) incubadas com plasmas PE e GS.
MATERIAL E MÉTODOS:
As HUVECs foram incubadas com o pool de plasma (n=10) de gestantes pré-eclâmpticas e saudaveis (n=10) e
simultaneamente com o inibidor da arginase (BEC) a 10 e 100 micromolar (uM) (3) por 24h. Posteriormente, a viabilidade
celular foi avaliada por fluorescência utilizando o reagente PrestoBlue e a produção de nitrito foi quantificada no
sobrenadante de cultura pelo método colorimétrico de Griess. Análises estatisticas foram realizadas utilizando test-t nãopareado, considerando p<0,05 significativo.
RESULTADOS:
A viabilidade celular foi significativamente maior na presença da BEC em ambas as concentrações utilizadas, 10 e 100uM,
tanto em GS como em PE . Porém, a produção do nitrito, quantificada em sobrenadantes de cultura, apresentou um
aumento significativo somente em HUVECs incubadas com plasmas de PE tratadas com o inibidor da arginase na
concentração de 100uM (p=0,0026).
DISCUSSÃO:
Estudos mostraram que o aumento da atividade da arginase em mulheres pré-eclâmpticas reduz a biodisponibilidade da Larginina, que por sua vez, diminui a produção do NO pela eNOS (3). Nossos resultados mostraram que além de apresentar
um efeito protetor sobre a viabilidade das HUVECs em ambos os grupos, a inibição da arginase (BEC) levou ao aumento
de nitrito no grupo de gestantes pré-eclâmpticas, mas não nas gestantes saudáveis, corroborando com os achados da
literatura, sugerindo que a inibição da arginase pode contribuir com a homeostase vascular e placentária nas mulheres
com pré-eclampsia. Além disso, sugere-se que durante a gravidez normal existe uma cooperação mútua entre as enzimas
arginase e eNOS, e que devido a vários fatores essa cooperação não ocorre na pré-eclâmpsia.
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