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Objetivo 

Avaliar o efeito da administração central e sistêmica da grelina sobre a pressão arterial, 

vasopressina e óxido nítrico em animais submetidos à endotoxemia induzida por 

lipopolissacarídeo (LPS) 

Métodos  

Foram utilizados ratos Wistar machos pesando entre 250-300g, sendo realizados dois 

grupos experimentais: Administração intracerebroventricular (icv) e infusão endovenosa 

contínua. A administração de LPS (1,5mg/kg) se deu pela veia jugular direita. A 

administração de grelina no grupo icv foi realizada diretamente no ventrículo lateral 

direito. No grupo de infusão endovenosa contínua, a grelina foi administradas pelo 

auxílio de uma mini-bomba osmótica, conectada à veia jugular. Os resultados de 

pressão arterial foram obtidos pelo programa de aquisição de dados BioPac Systems. A 

dosagem de vasopressina foi realizada pela técnica de radioimunoensaio e a dosagem de 

nitrato foi realizada pela técnica de quimioluminescência NO/Ozônio.  

Resultados 

Em ambos os grupos experimentais observamos queda bifásica da pressão arterial 

acompanhado pela elevação da frequência cardíaca. A primeira queda da pressão 

arterial ocorreu aproximadamente na primeira hora após a infusão de LPS (p<0,5). Em 

seguida, observamos recuperação parcial da pressão arterial, seguido da segunda queda 

que se manteve até o final do experimento (p<0,5). Em ambos os tratamentos com 

grelina, observamos atenuação da primeira queda na pressão arterial (p<0,5), seguido de 

recuperação nestes valores que se manteve até o final do experimento (p<0,5). Também, 

observamos aumento da concentração de vasopressina na segunda hora (p<0,5), seguido 

de retorno aos valores basais em 4 e 6h. A concentração de óxido nítrico apresentou 

aumento progressivo no decorrer do experimento, com o maior valor encontrado em 6 

horas de tratamento (p<0,5). Apenas no grupo de tratamento endovenoso contínuo, 

observamos aumento da frequência cardíaca mais proeminente ao longo do 

experimento.  

Conclusão 

A administração de grelina atenua a hipotensão induzida pela administração de LPS por 

mecanismos independentes de redução do óxido nítrico ou elevação de vasopressina 

plasmática. 

  


