
 

Tatiana Martins Aniteli 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos da sobrecarga de fósforo dietético na 

expressão dos cotransportadores NaP-IIb e 

PiT-1 em ratos controles e urêmicos 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências 

 

Programa de: Nefrologia 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Vanda Jorgetti 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 

Tatiana Martins Aniteli 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos da sobrecarga de fósforo dietético na 

expressão dos cotransportadores NaP-IIb e 

PiT-1 em ratos controles e urêmicos 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências 

 

Programa de: Nefrologia 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Vanda Jorgetti 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

   

             Aniteli, Tatiana Martins 
      Efeitos da sobrecarga de fósforo dietético na expressão dos contransportadores 
NaP-IIb e PiT-1 em ratos controles e urêmicos  /  Tatiana Martins Aniteli.  --  São 
Paulo, 2015. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Programa de Nefrologia. 

 

 Orientadora: Vanda Jorgetti.  
      
   
 Descritores:  1.NaP-IIb  2.PiT-1  3.Doença renal crônica  4.Uremia  

5.Nefrectomia 5/6  6.Fósforo  7.Absorção intestinal  8.Intestino delgado  
9.Apoptose  

 

  
 

 

 USP/FM/DBD-147/15  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Investigação Médica 16 (LIM-16) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e recebeu apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), bolsa 

de doutorado (2011/00230-0) e auxílio regular (2011/00036-0). 



 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus pais, professores, amigos ... 

 

 

e a todos aqueles que, como eu, adoram se arriscar em um 

novo desafio na vida! 



 

Agradecimentos especiais 

 

A minha orientadora, Profa. Dra. Vanda Jorgetti. 

Agradeço por ter me acolhido e aceito que esta tese fosse 

realizada sob sua orientação. Agradeço a confiança, o 

incentivo, todo o apoio, a liberdade que me proporcionou 

para o desenvolvimento das atividades e por acreditar que 

seria possível! Muito obrigada pela sua disponibilidade, 

atenção, convívio harmonioso, por todos os ensinamentos e 

exemplo de pesquisadora e profissional. 

 

À amada amiga Flávia Ramos de Siqueira, que não foi 

só pessoa fundamental no final deste processo para que a tese 

pudesse ser concluída, como foi especial no começo e no meio. 

No começo, pois foi quem de graça esbanjou simpatia, sorrisos 

e conversas num ambiente novo, além de ser exemplo no 

cuidado com os animais e no modo de organizar os cadernos 

de experimentos. No meio, por oferecer amizade e 

companheirismo despretensiosos em toda atividade 

curricular e extracurricular, e por ter sido responsável por eu 

ter nestes 4 anos o que me trouxe mais alegrias, contusões e 

espetáculos na vida. „Obrigadaaa‟ Flavinha! 

 

À Profa Dra Lígia Araújo Martini, minha querida 

orientadora durante a graduação, grande incentivadora 

para que trabalhos científicos fossem realizados, 

apresentados, publicados e compartilhados. Agradeço todo o 



 

apoio e devo este meu doutorado direto a você, que além de 

tudo me deu oportunidades ímpares de crescer como 

nutricionista. 

 

À Profa Dra Patrícia Castelucci por abrir as portas do 

seu laboratório para realização dos experimentos de 

imunofluorescência e ter dado suporte no aprendizado para 

que a pesquisa em tecido intestinal fosse realizada com o 

esmero devido.  

Aos meus pais por me ajudarem a ter o melhor apoio de 

todos estes citados acima, que é a fé em Deus de que tudo no 

final dá certo e que nada acontece se não for por vontade 

Dele. 

 

Agradecimentos  

À Dra Kátia Neves pela e Dra Irene Duayer por terem 

sido as primeiras com quem aprendi detalhes da nefrectomia 

em ratos, instrumentais e sutura. Agradeço muito por toda a 

calma e didática com que fazem isso. 

À Flávia Gomes Machado pela parceria no começo deste 

projeto. Agradeço por ter me ensinado o “savoir-faire” de 

muitas coisas e com que eu tivesse mais claras as minhas 

perguntas e buscasse foco nas respostas. Agradeço pelos dias 

de trabalhos árduos, mas que tiveram bom humor, música, 



 

piadas e seu sorriso sempre bem disposto, além de uma 

parceria ímpar. Senti sua falta! 

À Dra Luciene Magalhães e Dra Rosa Maria Moysés pela 

disposição em ajudar atenciosamente, pelos esclarecimentos, 

discussões dos resultados. Agradeço o convívio, exemplo e 

sábios comentários. 

Ao Wagner Vasques Rodrigues pela disposição de ajudar 

sempre. Pelas diversas vezes que incansavelmente repetiu 

comigo contas de titulação, confirmou tudo para ver se não 

fazia errado e se propôs a ajudar no que precisasse.  

À minha querida aluna de iniciação científica Renata 

Amaral de Souza Marinho, pelo ano que dividi com você os 

experimentos, as dificuldades, as tardes no ambulatório, as 

questões só de nutricionista e as risadas nos momentos bons e 

ruins. Pró-ativa, dedicada e muito cuidadosa com o que 

faz... Você é muito especial!  

A todas as pessoas que em algum momento deram sua 

contribuição ao meu aprendizado, repassando seus 

conhecimentos e auxiliando na solução dos problemas 

encontrados durante as etapas deste projeto: Dra Patrícia 

Gama, Rubia Misawa, Valéria (LIM-10), Dra Walcy Teodoro e 

Paula (LIM-17), Joelcimar M. da Silva (ICB III) e Ana Lucia 

Garippo (confocal INCOR).  

Aos amigos Fabiana Graciolli, Rackel Mota, Roxana 

Camelo, Rodrigo Azevedo, Rodrigo Bueno, Verônica Gouveia, 



 

Raquel Cavallari que estiveram próximos em algum momento 

destes quatro anos e por quem vou sempre guardar muito 

carinho e admiração. 

A todos do LIM-16: Denise Duarte, Solange Coutinho, 

Rosimeire Bizerra, Claudia, Newton, Janice, Camilla Fanelli, 

Ivone Braga, Victor Ávila, Orestes F. Neto, Simone Arias, 

Viviane Dias, Priscila Seravalli, Carolina Romão, Sônia Soto, 

Isis Akemi, Rafael, Ellen, Guilherme, Dra Luzia Furukawa, Dr 

Joel, Dra Clarice e Dr Roberto Zatz pelos momentos 

compartilhados! 

Aos meus mais que queridos amigos que entenderam 

ausências, torceram e se alegraram pelas conquistas: 

Graziella, Letícia, Vivi, João Rodrigo, Paulinho, Daniel, 

Camila, Ricardo Sá, Danilo (Balu), Ana Paula, Yana, Thaís, 

Cintia, Cris .... e tantos outros que posso não ter referido, mas 

que estão bem representados por estes citados!  

À instituição de fomento FAPESP pelo auxílio financeiro, 

o qual permitiu o desenvolvimento deste estudo e foram 

fundamentais para minha formação acadêmica e científica. 

A todos os professores, alunos e funcionários do 

Departamento de Nefrologia, que de alguma forma 

contribuíram para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aprender é descobrir aquilo que já se sabe. 

Fazer é demonstrar que você o sabe. 

Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. 

Somos todos aprendizes, fazedores, professores.  

Você ensina melhor o que mais precisa aprender."  

(Richard Bach) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 

publicação: 

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado 

por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, 

Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3
a
 ed. São Paulo: 

Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index 

Medicus. 



 

Sumário 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABELAS  

LISTA DE ABREVIATURAS 

LISTA DE SÍMBOLOS 

RESUMO 

ABSTRACT 

 

1. Introdução ................................................................................................. 1 

1.1. Fisiologia do Intestino Delgado .................................................................................. 2 

1.2. Homeostase do fósforo ............................................................................................... 5 

1.3. Regulação da absorção de fósforo ............................................................................ 10 

1.4. Metabolismo mineral e perspectivas de pesquisa ..................................................... 12 

2. Objetivo ................................................................................................... 15 

2.1 Objetivos específicos ................................................................................................. 15 

3. Metodologia ............................................................................................ 16 

3.1. Modelo experimental ................................................................................................ 16 

3.2 Imunofluorescência ................................................................................................... 20 

3.3. Expressão proteica .................................................................................................... 21 

3.3.1. Extração de proteínas ............................................................................................ 21 

3.3.2. Western Blotting (WB) ........................................................................................ 21 

3.3.3 ELISA indireto ..................................................................................................... 23 

3.4. Reação de Cadeia Polimerase em Tempo Real ........................................................ 23 

3.4.1. Extração, purificação e integridade do RNA total ............................................... 23 

3.4.2. Síntese do DNA complementar ........................................................................... 24 

3.4.3. Desenho e concentração dos oligos (primers) ..................................................... 25 

3.4.4. Reação de qRT-PCR ............................................................................................ 26 

3.5. Apoptose dos enterócitos nos diferentes segmentos do intestino delgado ............... 28 

3.6. Análises estatísticas .................................................................................................. 29 

4. Resultados ............................................................................................... 30 

4.1. Dados gerais dos animais ......................................................................................... 30 

4.2. Análise qualitativa da expressão dos cotransportadores ........................................... 36 

4.3. Análise quantitativa da expressão proteica dos cotransportadores ........................... 40 



 

4.4. Análise quantitativa da expressão gênica dos cotransportadores ............................. 44 

4.5. Análise quantitativa de apoptose no epitélio intestinal ............................................ 47 

5. Discussão ................................................................................................ 50 

6. Conclusões .............................................................................................. 54 

7. Referências Bibliográficas ..................................................................... 56 

 

ANEXOS 

 Anexo I. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,02% (Baixa).....................................................I 

Anexo II. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,54% (Padrão).................................................II 

Anexo III. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,9% (Alta) ...................................................III  

Anexo IV.  Certificado do prêmio de melhor trabalho as Sociedade Brasileira de 

Alimentação e Nutrição (2013) ......................................................................................IV 

Anexo V.Certificado de 2º melhor pôster no Congresso Paulista de Nefrologia (2013).V 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1. Corte histológico de duodeno. Coloração pelo Azul de Toluidina. ................. 3 

Figura 2. Microarquitetura da borda em escova presente na região apical de enterócitos 

por microscopia de varredura. .......................................................................................... 3 

Figura 3. Comparação da topologia secundária das proteínas SLC34 e SLC20.. ......... 10 

Figura 4. Desenho do protocolo experimental realizado ............................................... 17 

Figura 5. Evolução do peso corpóreo dos animais controles e urêmicos ...................... 30 

Figura 6. Níveis séricos de fósforo nos animais dos grupos controles e urêmicos ....... 33 

Figura 7. Fração de excreção de fósforo nos animais controles e urêmicos ................. 33 

Figura 8. Dupla marcação dos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle e urêmicos submetidos à dieta baixa em fósforo..................... 37 

Figura 9. Dupla marcação de cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle e urêmicos submetidos à dieta padrão em fósforo .................. 38 

Figura 10. Dupla marcação de cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle e urêmicos submetidos à dieta alta em fósforo. ...................... 39 

Figura 11. Análise da expressão proteica do cotransportador NaP-IIb na mucosa do 

intestino delgado de animais controles e urêmicos submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo na dieta, realizada pela técnica de Western blotting. ............. 41 

Figura 12. Análise da expressão proteica do cotransportador PiT-1 na mucosa de 

intestino delgado de animais controles e urêmicos submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo na dieta, realizada pela técnica de ELISA. ............................ 43 

Figura 13. Expressão gênica do cotransportador NaP-IIb na mucosa de intestino 

delgado de animais controles e urêmicos submetidos a diferentes concentrações de 

fósforo na dieta, realizada pela técnica de PCR em tempo real. .................................... 45 

Figura 14. Expressão gênica do cotransportador PiT-1 na mucosa de intestino delgado 

de animais controles e urêmicos submetidos a diferentes concentrações de fósforo na 

dieta, realizada pela técnica de PCR em tempo real. ...................................................... 46 

Figura 15. Análise de apoptose em enterócitos do intestino delgado de animais 

controles e urêmicos submetidos a diferentes concentrações de fósforo na dieta, 

realizada pela técnica de TUNEL. .................................................................................. 48 

Figura 16. Micrografia representativa da técnica de TUNEL realizada em duodeno de 

animais controles e urêmicos .......................................................................................... 49 



 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Principais cotransportadores de fósforo e distribuição tecidual ...................... 6 

 

Tabela 2. Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para quantificação da 

expressão gênica usando qRT-PCR ................................................................................ 26 

 

Tabela 3. Concentrações séricas e urinárias de parâmetros bioquímicos dos grupos 

controles e urêmicos, de acordo com a concentração de fósforo na dieta ...................... 32 

 

Tabela 4. Concentrações séricas e urinárias de parâmetros bioquímicos dos grupos 

controles e urêmicos, de acordo com a concentração de fósforo na dieta ...................... 35 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

  

AEC  3-amino-9-ethyl-carbazol 

Akt  proteína quinase B 

As  arsenato inorgânico 

APS  adenina 5-fosfosulfato 

ATP  adenosina trifosfato 

BSA  bovine serum albumin 

C  controle 

Ca   cálcio 

Cai  cálcio iônico 

cAMP  adenosina monofosfato cíclico 

cDNA  ácido desoxirribonucleico complementar ao mRNA 

cols.  colaboradores 

Ct  cycle thresold 

DEPEC dietilpirocarbonato 

DNA  ácido desoxirribonucleico 

dNTP  desoxirribonucletídeo trifosfato 

DRC  doença renal crônica 

DO  densidade óptica 

EDTA  ácido etilenodiamino tetra-acético  

ELISA  enzyme linked immunono sorbent assay 

et al.  e outros 

EUA  Estados Unidos da América 

FeP  fração de excreção de fósforo 

FGF-23 fibroblast growth factor 

Ht  microhematócrito 

HPTS  hiperparatiroidismo secundário 

HRP  horseradish peroxidase 

mRNA  ácido ribonucleico mensageiro 

NaP  cotransportador sódio fósforo 

P  fósforo inorgânico 



 

 

PiT  cotransportador sódio fósforo 

PFA  phosphonoformic acid  

primer  oligonucleotídeo iniciador 

RIPA  tampão para radio immuno precipitation assay 

RNA  ácido ribonucleico 

RNase  ribonuclease 

rpm  rotações por minuto 

PCR  reação em cadeia da polimerase  

RT  transcriptase reversa 

RT-PCR transcrição reversa seguida por PCR 

qRT-PCR PCR em tempo real quantitativo 

SLC  solute carrier family 

TA  temperatura ambiente 

TFG  taxa de filtração glomerular 

Tm  temperatura de melting (desnaturação) 

Tris  tris (hidroximetil) aminometano 

VDR  receptor de vitamina D 

 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

%  porcentagem 

±  mais ou menos 

> e <   maior e menor 

ANOVA análise de variância 

ºC  grau Celsius 

Na
+
  sódio 

Ca  cálcio 

Cl
-
  cloreto 

cm  centímetro 

d  dia 

dL  decilitro 

EUA  Estados Unidos da América 

g  grama 

h  hora 

kDa  quilo dalton 

kg  quilograma 

L  litro 

min  minuto 

mg  miligrama 

mEq  miliequivalente 

nm  nanômetro 

p  coeficiente de significância estatística 

pK  constante de ionização 

pH  potencial hidrogeniônico 

rpm  rotações por minuto 

sem  semana 

x  vezes 

µg  micrograma 

µL  microlitro 



 

 

RESUMO 

 

Aniteli T.M. Efeitos da sobrecarga de fósforo nos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 em 

ratos controles e urêmicos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2015. 

 

 

O fósforo é um dos minerais mais abundantes no corpo além de ser essencial para 

muitos processos biológicos. A homeostase do fósforo depende da absorção no 

intestino, da excreção renal, da remodelação óssea e de hormônios como o 

paratormônio, calcitriol e FGF-23. Nos pacientes com doença renal crônica, a excreção 

urinária de fósforo está comprometida levando à hiperfosfatemia, que contribui para o 

aumento da morbidade e mortalidade desses pacientes. A absorção intestinal de fósforo 

no intestino delgado, particularmente via cotransportadores NaP-IIb e PiT-1, é pouco 

estudada. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos de dietas com diferentes 

concentrações de fósforo na expressão proteica e gênica dos cotransportadores NaP-IIb 

e PiT-1, bem como na apoptose dos enterócitos dos diferentes segmentos do intestino 

delgado de animais controles e urêmicos. Estudamos setenta e seis ratos Wistar machos, 

inicialmente divididos em dois grupos: controles (C) e urêmicos (Nx). Cada grupo foi 

subdividido em outros três, de acordo com a concentração de fósforo (P) na dieta: dieta 

Baixa (0,2%), dieta Padrão (0,54%) e dieta Alta (0,9%). Analisamos parâmetros 

bioquímicos (creatinina, P, Cai, PTH e FGF-23), a expressão proteica dos 

cotransportadores, através de Western Blotting, ELISA e imunofluorescência, a 

expressão gênica por PCR em tempo real e a apoptose dos enterócitos pela técnica 

TUNEL. Os resultados mostraram que os níveis séricos de creatinina, P, PTH e FGF-23 

foram significativamente mais elevados nos animais Nx. Nos animais C com dieta baixa 

em P observamos aumento da expressão proteica do cotransportador NaP-IIb em todos 

os segmentos do intestino enquanto, no Nx Baixo, a expressão desse cotransportador foi 

menor somente no jejuno. Quanto ao PiT-1, sua expressão foi menor no íleo do grupo 

Nx Alto comparado ao seu respectivo controle. A expressão gênica do cotransportador 

NaP-IIb foi menor no jejuno do Nx Alto e maior no íleo desse mesmo grupo em relação 

aos seus respectivos controles. A expressão gênica do PiT-1 foi maior em todos os 

segmentos do grupo Nx Baixo em relação aos seus controles. Detectamos uma 

correlação direta entre a expressão gênica do NaP-IIb no jejuno com o fósforo sérico. A 

expressão gênica do PiT-1 no jejuno correlacionou-se com o fósforo sérico e no 

duodeno e jejuno, com os níveis séricos de FGF-23. No duodeno e no jejuno, a 

porcentagem de enterócitos apoptóticos foi maior nos animais Nx Alto comparados aos 

controles, particularmente no duodeno a porcentagem dessas células também foi maior 

no grupo Nx Baixo e controle padrão. Já no jejuno, tanto o grupo Nx baixo quanto no 

Nx Padrão observamos menos células apoptóticas que nos seus respectivos controles. 

Quando analisamos conjuntamente todos os segmentos intestinais o grupo Nx alto 

apresentou mais células apoptóticas que o controle e o oposto foi observado nos grupos 

Nx Baixo e Nx Padrão. Em conclusão, dietas com distintas concentrações de fósforo 

promovem modificações na expressão proteica e gênica dos cotransportadores NaP-IIb 

e PiT-1 no intestino delgado que não seguem um padrão uniforme. A sobrecarga de 

fósforo aumenta a porcentagem de enterócitos apoptóticos nos animais urêmicos.  

 

Descritores: 1.NaP-IIb 2.PiT-1 3.Doença Renal Crônica 4.Uremia 5.Nefrectomia 5/6, 

6.Fósforo 7.Absorção intestinal 8.Intestino delgado 9.Apoptose 



 

 

ABSTRACT 

 

Aniteli T.M. Phosphorus overload effects on NaP-IIb and PiT-1 cotransporters in 

control and uremic rats [thesis]. São Paulo: University of São Paulo School of 

Medicine; 2015. 

 

 

Phosphorus is one of the most abundant minerals in the body besides being essential for 

many biological processes. Phosphorus homeostasis depends on absorption in the small 

intestine, renal excretion, bone remodeling and hormones such as parathyroid hormone, 

calcitriol and FGF-23. In patients with chronic kidney disease phosphorus urinary 

excretion is compromised leading to hyperphosphatemia, which contributes to increased 

morbidity and mortality of these patients. Intestinal absorption of phosphorus in the 

small intestine, particularly of NaP-IIb and PiT-1 cotransporters is poorly studied. The 

aim of this study was to evaluate the effects of diets with different concentrations of 

phosphorus in protein expression and gene of NaP-IIb and PiT-1 cotransporters as well 

as in apoptosis of enterocytes of different segments of intestine in control and uremic 

animals. We studied seventy-six male Wistar rats initially divided into two groups: 

controls (C) and uremic (Nx). Each group was subdivided into three others, according to 

the phosphorus concentration in the diet: Low diet (0.2% P), Standard diet (0.54% P) 

and High diet (0.9% P). We analyzed biochemical parameters (creatinine, P, iCa, PTH 

and FGF-23), protein expression of cotransporters, using Western Blot, ELISA, 

immunofluorescence, real-time PCR and apoptosis of enterocytes using the TUNEL 

technique. Results showed that serum creatinine, P, PTH and FGF-23 were significantly 

higher in Nx animals. In C animals with a diet low in P we observed increase in protein 

expression of NaP-IIb cotransporter in all segments of the intestine while in low Nx 

expression of this cotransporter was lower only in jejunum. As for PiT-1 expression was 

lower in the ileum of the high Nx group compared to their respective control. Gene 

expression of NaP-IIb cotransporter was lower in the jejunum of high Nx and higher in 

the ileum of the same group as compared to their respective controls. PiT-1 gene 

expression was higher in all segments of the low Nx group compared to their controls. 

We detected a direct correlation between the gene expression of NaP-IIb in jejunum and 

serum phosphorus. Gene expression of PiT-1 correlated with serum phosphorus in the 

jejunum, and correlated with the serum levels of FGF-23 in the jejunum and duodenum. 

In the duodenum and jejunum the percentage of apoptotic enterocytes was higher in 

high Nx animals compared to controls; particularly in the duodenum the percentage of 

these cells was also higher in low Nx group and standard control. In the jejunum in both 

low Nx group and standard Nx we observed fewer apoptotic cells than in their 

respective controls. When we analyze all intestinal segments together the high Nx group 

had more apoptotic cells than the control, and the opposite was observed in the low Nx 

group and standard Nx group. In conclusion, diets with different phosphorus 

concentrations promote changes in protein expression and gene of NaP-IIb and PiT-1 

cotransporters in the small intestine that do not follow a uniform pattern. Phosphorus 

overhead increases the percentage of apoptotic enterocytes in uremic animals.  

 

 

 

Keywords: 1.NaP-IIb 2.PiT-1 3.Chronic renal insufficiency 4.Uremia 5.5/6 

Nephrectomy 6.Phosphorus 7.Intestinal absorption 8.Small Intestine 9.Apoptosis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 



1 

 Introdução 

1. Introdução 

 

O fósforo inorgânico (P) é um dos mais abundantes minerais do corpo e 

essencial para os seres vivos, pois participa da proliferação celular, é um dos 

componentes do DNA e RNA, da membrana celular, contribui para a geração de ATP, 

sinalização celular, atividade enzimática e muscular, mineralização óssea e para o 

equilíbrio ácido-base, atuando como tampão no sangue e na urina (Berndt & Kumar, 

2008; Lee & Marks, 2015; Wagner et al., 2014; Tenenhouse, 2007; Bergwitz & 

Jüppner, 2011; Kiela & Ghishan, 2009). 

No plasma, o P encontra-se predominantemente (72%) na forma bivalente 

(HPO4
2-

) e 28% monovalente (H2PO4
−
). Essa distribuição depende da sua constante de 

ionização pK de 6,8 e do pH no sangue de 7,4. A sua concentração extracelular 

depende, em grande parte, da excreção realizada pelos rins (Wagner et al., 2014). 

O controle do P plasmático através da excreção renal, e em menor grau da 

absorção gastrintestinal, é regulado de maneira complexa envolvendo diversos órgãos e 

hormônios (Wagner et al., 2014). 

Há evidências crescentes de que alterações na homeostase do P podem resultar 

na deposição de cálcio (Ca) e P nos vasos sanguíneos, provocando enrijecimento das 

artérias e disfunção miocárdica (Marks et al., 2013). A hiperfosfatemia persistente, 

como a que ocorre na Doença Renal Crônica (DRC) pode modificar o fenótipo das 

células musculares lisas endoteliais que passam a se comportar como osteoblastos 

levando a calcificação vascular e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

(Chavkin et al., 2015). 

Assim, embora essencial em diversas funções biológicas, a retenção de P sérico 

na DRC é um fator de risco independente para o rápido declínio da função renal, 

observado em modelos experimentais, e maior mortalidade entre indivíduos com função 

renal normal ou em fase pré-dialítica (Neves et al., 2004; Spasovski et al., 2009; 

Adeney et al., 2009). Na fase dialítica, a hiperfosfatemia se exacerba visto que a 

excreção renal de P é praticamente nula e a remoção pela diálise insuficiente. A 

hiperfosfatemia favorece, portanto, complicações como calcificações ectópicas e 

doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte nesses pacientes (Prié et al., 

2011; Block et al., 1998; Hutchison, 2009; Marks et al., 2007; Wagner et al., 2007; 

Giral et al., 2009; Qunibi, 2005; Santoro & Cianciaruso, 2008). 
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Na DRC, o controle dos níveis sanguíneos de P é difícil e, por isso, a ingestão 

alimentar e a absorção intestinal regulada, em parte, pelos cotransportadores assumem 

grande importância (Marks et al., 2013; Tenenhouse, 2007). Para reduzir a absorção 

intestinal, quelantes de P são largamente utilizados, porém apresentam efeitos colaterais 

indesejáveis e não atuam diretamente nos cotransportadores. Assim, o melhor 

conhecimento dos mecanismos envolvidos no transporte intestinal de P pode contribuir 

para um melhor controle da hiperfosfatemia (Marks et al., 2010). 

 

1.1. Fisiologia do Intestino Delgado 

 

O intestino delgado, principal segmento de digestão e absorção de nutrientes, é 

formado por dobras da camada mucosa e submucosa e por vilosidades também 

conhecidas como vilos, que são projeções da lâmina própria que aumentam 

consideravelmente a superfície absortiva. 

Subdivido em três regiões, duodeno, jejuno e íleo, quatro tipos celulares são 

identificados: células colunares absortivas ou enterócitos, caliciformes ou “globet” 

produtoras de muco, células de Paneth secretoras de substâncias como lisozimas que 

atuam no controle do crescimento bacteriano e células enteroendócrinas, das quais 

foram identificadas mais de dez populações distintas que produzem hormônios 

gastrointestinais (Thomson et al., 2003). 

As células intestinais derivam de células indiferenciadas localizadas no fundo 

das criptas de Lieberkühn, depressões do revestimento epitelial, também conhecidas 

como zona proliferativa. Essas células sofrem um processo gradual de diferenciação à 

medida que migram para a superfície da vilosidade, onde irão assumir as funções de 

cada um dos tipos celulares descritos anteriormente (Thomson et al., 2003; Pinho & 

Rossi, 1998). 

Os enterócitos proliferam na cripta, migram para o ápice das vilosidades e são 

eliminados no lúmen intestinal, passando, portanto, por constante processo de divisão, 

migração, diferenciação, apoptose e esfoliação (Thomson et al., 2003). Nos ratos, o 

ciclo proliferativo se faz a cada 24 horas e a vida média das células é de dois dias 

(Caruso & Demonte, 2005). Nos humanos, todo o epitélio é renovado no período de três 

a cinco dias (Simons & Clevers, 2011). 
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Figura 1. Corte histológico de duodeno. Coloração pelo Azul de Toluidina. Seta 

vermelha: enterócito; Seta branca: célula caliciforme; Seta preta: região de cripta. 

Aumento 400x.  

 

Cada enterócito possui microvilosidades em seu ápice, formando o que se 

conhece por borda em escova (Figura 2). Estas projeções da membrana se apoiam no 

citoesqueleto da célula, o qual é constituído por filamentos de actina associados à 

fimbrina e vilina, e aumentam consideravelmente a superfície de absorção do intestino. 

A expressão das proteínas transportadoras de membrana é controlada pela interação de 

componentes que se conectam direta ou indiretamente a este citoesqueleto (Reining et 

al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microarquitetura da borda em escova presente na região apical de enterócitos 

por microscopia de varredura. Adaptado de Sobotta J. Atlas de Histologia (2007). 
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As proteínas transportadoras responsáveis pela absorção de substâncias do 

lúmen e transporte de nutrientes do citoplasma para o sangue, ou vice-versa, são 

localizadas na região apical e basolateral dos enterócitos, respectivamente (Boudry et 

al., 2010). 

Além disso, estruturas de membrana especializadas conhecidas como tight 

junctions são responsáveis pela coesão entre as células e pelas propriedades de barreira 

do epitélio intestinal, controlando a permeabilidade e compondo parte do transporte 

paracelular (Ivanov, 2012). 

O intestino é capaz de adaptar-se morfológica e funcionalmente a estímulos 

internos e externos, sendo esta propriedade conhecida como enteroplasticidade que 

determina alterações fisiológicas, celulares e moleculares (Drozdowski et al., 2009). 

As mudanças morfológicas e funcionais do intestino incluem aumento da 

profundidade das criptas e comprimento de vilosidades, proliferação dos enterócitos e 

consequente aumento da absorção de eletrólitos e demais compostos presentes no lúmen 

intestinal (Drozdowski et al., 2009). Estas alterações, ditas não específicas, favorecem a 

absorção de nutrientes, inclusive dos que são absorvidos pela via paracelular, por 

aumento da fluidez e permeabilidade da membrana (Drozdowski et al., 2006). 

Marks e colaboradores (2007), estudando a absorção intestinal de P na DRC, 

especificamente no duodeno e jejuno, não mostraram alterações morfológicas nas 

vilosidades de animais doentes quando comparados aos controles, no que diz respeito ao 

tamanho das vilosidades ou profundidade das criptas. 

Mecanismos específicos, por sua vez, podem se alterar na doença especialmente 

a taxa máxima de transporte de nutrientes e a constante de afinidade dos 

transportadores. O aumento na taxa de transporte é resultante do aumento no número de 

células absortivas, maior número de transportadores por enterócito ou aumento 

intrínseco da atividade do transportador (Drozdowski et al., 2006). 

Estudos in vitro demonstraram que a sobrecarga de P causa apoptose de células 

ósseas e endoteliais de maneira tempo e dose dependente (Meleti et al., 2000; Chen et 

al., 2015). Mansfield e cols. (1999), estudando condrócitos demonstraram que, após 48h 

de exposição a altas concentrações de P, 30% dessas células sofriam apoptose, 

sugerindo que a sobrecarga desse elemento, poderia interferir na maturação e na 

mineralização da matriz extracelular. 
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 Até o presente momento não  se avaliou se a sobrecarga de P, situação frequente 

nos pacientes com DRC, poderia promover apoptose dos enterócitos. 

 

1.2. Homeostase do fósforo  

 

A homeostase do P depende da absorção no intestino delgado (dieta), da 

excreção renal e da remodelação óssea. (Wagner et al., 2007; Marks et al., 2007, Takeda 

et al., 2007; Uribarri, 2007; Tenenhouse, 2007). 

Ao longo do dia a concentração sanguínea de P varia de 2,7 a 4,5 mg/dL, com 

valores mais baixos pela manhã (Uribarri, 2007). A concentração de P não é 

estritamente regulada como a de cálcio (Ca), que se mantém mais constante ao longo de 

dia. Assim, embora não exista um mecanismo rígido de controle do P sérico, tanto a 

hiper como a hipofosfatemia podem acarretar danos ao indivíduo. 

De acordo com os valores de referência propostos pelo Food and Nutrition 

Board, a recomendação diária de ingestão de P é de 700 mg para adultos saudáveis. 

Habitualmente, a ingestão varia de 800 a 1400 mg, e cerca de 70% desse elemento é 

absorvido ao longo do intestino delgado, principalmente no jejuno (Uribarri, 2007; 

Wagner et al., 2014). 

A absorção intestinal de P se dá por duas vias: 1) paracelular através das tight 

junctions por difusão passiva no espaço intercelular lateral e 2) transcelular através de 

cotransportadores presentes na membrana celular (Eto et al., 2006; Katai et al., 1999; 

Marks et al., 2010). 

A absorção paracelular acontece, sem intervenção de hormônios e/ou outros 

fatores, sempre que a concentração de P no lúmen intestinal excede 50 mg/L, valor 

quase sempre alcançado após as refeições (Eto et al., 2006). 

Em contrapartida, a via transcelular depende do gradiente de sódio (Na) entre o 

lúmen e o interior da célula constituindo um transporte ativo secundário que se dá pelos 

chamados cotransportadores sódio fosfato (NaP). Eto e cols. (2006), estudando a via 

transcelular no epitélio jejunal, verificaram que 78% da absorção era mediada por 

cotransportadores, corroborando os achados de Loghman-Adham (1993). 

A energia para esse processo deriva do gradiente eletroquímico de Na
+
 mantido 

pela bomba Na/K ATPase, que favorece o influxo de P para dentro das células. Vale 

ressaltar que, evolutivamente, os organismos vivos expressam mais de um transportador 
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para acumular P, dada sua grande importância na fisiologia como abordado 

anteriormente (Uribarri 2007; Forster et al., 2011). 

Atualmente, três famílias de cotransportadores são conhecidas e designadas com 

base na similaridade estrutural da sequência de seus aminoácidos. Esses 

cotransportadores diferem entre si por sua afinidade pelo P, distribuição e mecanismos 

que controlam sua atividade (Prié et al., 2005). 

A tabela 1 resume os principais tipos de cotransportadores e sua distribuição 

tecidual. 

 

Tabela 1. Principais características dos cotransportadores de fósforo e distribuição 

tecidual 

Símbolo 

do Gene 
Proteína 

Substrato 

predominante 

Íons de 

transporte 

Distribuição tecidual  

e celular 

SLC17 
NPT1, 

NPT3, NPT4 

P e outros 

ânions 
P, Li 

Hemácias, membranas 

microssomais de rim, intestino e 

fígado 

SLC34a1 NaP-IIa P bivalente Na/HPO4
2- 

Rim (túbulo proximal, 

membrana apical), células ósseas 

e neurônios 

SLC34a2 NaP-IIb P bivalente Na/HPO4
2- 

Intestino delgado, pulmão, 

osteoblasto, fígado, testículos, 

glândulas mamárias e salivares 

SLC34a3 NaP-IIc P bivalente Na/HPO4
2- 

Rim 

(túbulo proximal, membrana 

apical) 

SLC20a1 PiT-1 P monovalente Na/H2PO4
- 

Diversos tecidos, incluindo 

intestino 

SLC20a2 PiT-2 P monovalente Na/H2PO4
- 

Rim (túbulo proximal, 

membrana apical), intestino  

 

 

O cotransportador NaP tipo I (SLC17) é representado por 3 membros: NPT1, 

NPT3, NPT4. Estes transportadores são encontrados nas hemácias ou em membranas 

microssomais de células renais, intestino e fígado e suas funções não são totalmente 

conhecidos. Além do P, estes cotransportadores também transportam outros ânions (Prié 

et al., 2005). 

A outra família de cotransportadores envolvidos na homeostase do P é do tipo II 

(SLC34) e inclui os membros NaP-IIa (SLC34a1), NaP-IIb (SLC34a2) e NaP-IIc 

(SLC34a3). O transporte de P no intestino, ossos e rins é mediado por esses 
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cotransportadores e são essenciais para manutenção da homeostase em vertebrados 

(Marks et al, 2007; Forster et al., 2011; Kiela & Ghishan, 2009; Capuano et al., 2005; 

Wagner et al., 2007). 

O conhecimento da estrutura destes cotransportadores deriva de estudos 

biofísicos e as três isoformas diferem nas porções C- e N-terminais e no loop 

extracelular, o qual contém dois locais de N-glicosilação e uma ponte bissulfito que liga 

as duas metades da proteína (Wagner et al., 2014). (Figura 3) 

As isoformas NaP-IIa e NaP-IIc estão presentes na borda em escova das células 

dos túbulos renais proximais, com maior expressão nos segmentos S1 dos néfrons 

justamedulares (Wagner et al., 2014; Murer et al., 2004; Forster et al., 2011; Segawa et 

al., 2002). Da carga filtrada no glomérulo, em torno de 75% são reabsorvidos no túbulo 

proximal, 10% no túbulo distal e 10 a 30% excretado na urina (Uribarri, 2007; Wagner 

et al., 2014). 

A isoforma NaP-IIa é o principal cotransportador envolvido na reabsorção 

tubular de P, sendo que estudos com animais knockout (Npt2a
-/-

) demonstram uma 

redução de 70 a 80% na reabsorção quando comparados com animais normais (Murer et 

al., 2004; Forster et al., 2011). A isoforma NaP-IIc, tem seu nível de expressão nos 

túbulos renais influenciado pela idade do animal sugerindo envolvimento no 

crescimento e desenvolvimento, sendo que animais knockout possuem níveis normais de 

P sérico e urinário, nenhuma anormalidade óssea e a reabsorção renal semelhante à dos 

controles (Marks et al., 2007; Kiela & Ghishan, 2009; Segawa et al., 2009; Forster et 

al., 2011). 

O NaP-IIb é o principal transportador de P no intestino, sendo também 

encontrado em outros tecidos como pulmão, fígado, testículos e glândulas mamárias, no 

tecido renal só foi identificado o RNA mensageiro (RNAm) (Kiela & Ghishan, 2009; 

Prié et al., 2011; Lederer & Miyamoto, 2012). 

Hilfiker e cols. (1998) demonstraram que o NaP-IIb difere do NaP-IIa na porção 

C-terminal, que é rica em resíduos de cisteína e mais longa em aproximadamente 50 

aminoácidos. 

No intestino de humanos e ratos, a maior parte do P ingerido é absorvida no 

duodeno e jejuno, ao passo que em camundongos, ocorre predominantemente no íleo, 

sendo a contribuição do cólon ainda incerta com aparente capacidade absortiva em 
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cólon distal, porém questionável devido à solidez do conteúdo colônico nesta região 

(Marks et al., 2015; Wagner et al., 2014). 

Camundongos alimentados com dieta normal em P expressam cotransportadores 

NaP-IIb principalmente no íleo e com menor intensidade no duodeno e jejuno (Reining 

et al., 2010). Em ratos, foram descritos níveis mais elevados de RNAm e proteínas no 

jejuno (Marks et al., 2010). 

A ausência de NaP-IIb resulta em letalidade embriogênica precoce por 

incapacidade de absorção de P da circulação materna e animais knockout (Npt2b
-/-

) 

possuem aumento da excreção fecal de P, com absorção reduzida em 90% (Forster et 

al., 2011). 

Estudos experimentais demonstram que camundongos NaP-IIb
-/-

 são 

normofosfatêmicos, em razão dos mecanismos compensatórios do cotransportadores 

renais que reduzem a excreção do P. Nos pacientes com mutações no cotransportador 

detecta-se microlitíase alveolar e testicular (Forster et al., 2011). 

As três isoformas da proteína SLC34 transportam preferencialmente P bivalente 

(HPO4
2-

) e são sódio dependentes, embora íons lítio possam parcialmente substituir o 

sódio. Além disso, são fortemente influenciadas pelo pH, que define a distribuição de P 

monovalente/bivalente no meio extracelular (Forster et al., 2013). 

Nas proteínas SLC34, há uma larga região extracelular com dois sítios de 

glicosilação e pontes dissulfeto que ligam as duas metades da proteína (Figura 1A). O 

transporte de P pelo NaP-IIa e NaP-IIb, na forma HPO4
2-

, é eletrogênico com três íons 

Na
+
. NaP-IIc é eletroneutro, transportando um cátion bivalente com dois íons Na

+ 

(Murer et al., 2004; Forster et al., 2013). 

Os cotransportadores tipo III, PiT-1 (SLC20a1) e PiT-2 (SLC20a2), foram 

descritos em 1994 por Kavanaugh e colaboradores, e participam da regulação e 

manutenção do P intracelular. Estes cotransportadores possuem alta afinidade pelo P e 

são encontrados na membrana basolateral das células de vários tecidos. No intestino, o 

PiT-1 foi descrito na membrana apical dos enterócitos (Giral et al., 2009). 

O transporte de P por esses cotransportadores é eletrogênico, porém diferem das 

proteínas SLC34 por favorecerem o transporte de P monovalente (H2PO4

-
) com duas 

moléculas de Na
+
 e por ser pouco influenciado pelas mudanças o pH, o que confere a 

eles a capacidade de absorver P por exemplo, na acidose (Forster et al., 2013). 
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Os níveis de RNAm das proteínas SLC20 variam pouco entre os tecidos 

sugerindo que, nos mamíferos, assumam o papel de proteínas housekeeping, ou seja, 

constituintes do tecido. No entanto vale ressaltar que estudos recentes revelaram um 

papel importante do PiT-1 no metabolismo ósseo, na calcificação vascular e na função 

paratireoideana (Forster et al., 2013; Chavkin et al., 2015; Tatsumi et al., 1998). 

Tanto nos rins como no intestino, são descritas as duas isoformas de SLC20, 

responsáveis por apenas 5% do transporte transepitelial de P (Forster et al., 2011).  

A contribuição do PiT-1 na absorção intestinal de P é controversa, pois os 

estudos não são unânimes quanto a sua expressão proteica e distribuição nos segmentos 

do intestino delgado, e quanto a sua resposta a sobrecarga de P nesses segmentos 

(Marks et al., 2010; Forster et al., 2013; Giral et al., 2009) 

O PiT-2, assim como NaP-IIa e NaP-IIc, contribuem para a reabsorção renal de 

P e foi primeiramente identificado como receptor retroviral com ampla distribuição no 

tecido. Estudos de Villa-Bellosta e cols. (2008) mostraram que PiT-2 se expressa na 

borda em escova das células do túbulo proximal e sua abundância é regulada pela carga 

de P da dieta. 

Os cotransportadores, NaP-IIb e PiT-1, possuem 12 domínios transcelulares 

diferindo na região C- e N-terminal entre si, porém ambos são importantes alvos de 

hormônios e de interação com outras proteínas (Forster et al., 2011). 

Nas proteínas SLC34, as regiões terminais –COOH e –NH2 são intracelulares e, 

em contrapartida, nas proteínas SLC20 são extracelulares. Pouco se conhece da 

conformação tridimensional dessas proteínas. O esquema da topologia secundária 

dessas proteínas está demonstrado na figura 3.  
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Figura 3. Comparação da topologia secundária das proteínas SLC34 (A) e SLC20 (B). 

Adaptado de Forster et al., 2011.  

 

A estabilização (inserção e posicionamento) dos cotransportadores na membrana 

celular parece estar associada à proteína NHERF-1, Sodium/Hydrogen Exchanger 

Regulatory Factor 1, e ao domínio PDZ, que se ligam à porção COOH-terminal das 

proteínas SLC34 (Weinman et al., 2005; Murer et al., 2004). 

Em relação à translocação de P pela célula e do efluxo através da membrana 

basolateral, pouco se conhece sobre os mecanismos envolvidos (Tenenhouse, 2007). 

Sabe-se, no entanto, que a absorção intestinal de P pode ser regulada e adaptada à oferta 

dietética, bem como ao equilíbrio ácido-básico e a variações hormonais tais como as 

promovidas pelo calcitriol ou pelos glicocorticóides (Wagner et al., 2014). 

 

1.3. Regulação da absorção de fósforo 

 

No balanço neutro, com uma ingestão de 20 mg de P por quilograma (kg) de 

peso por dia (d), a quantidade absorvida pelo intestino é de aproximadamente 16 

mg/kg/d com perda pelos sucos digestivos de 3 mg/kg/d, no total de 7 mg/kg/d pelas 

fezes e 13 mg/kg/d pela urina. A remodelação óssea contribui para o balanço 

incorporando e liberando cerca de 3 mg/kg/d (Berndt & Kumar, 2008). 

Em indivíduos saudáveis, os níveis séricos de P são influenciados por vários 

fatores como o hormônio da paratireóide (PTH), dopamina, glicocorticóides, o 

calcitriol, sFRP4 (secreted frizzled-related protein-4) e fosfatoninas, incluindo FGF-23 

(Fibroblast Growth Factor), FGF-7 e MEPE (Wagner, 2007). Além de outros como, 

por exemplo, a dieta e acidose, que interferem na função e expressão das proteínas de 

transporte de P na membrana celular (Wagner et al., 2014).  
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O PTH é liberado no sangue em resposta a alterações na concentração de cálcio, 

porém o P também influencia indiretamente a sua liberação (Martin et al., 2005). Esse 

hormônio diminui a reabsorção renal de P promovendo a internalização dos 

cotransportadores NaP-IIa e IIc presentes nas células dos túbulos proximais e distais 

(Kiela & Gishan, 2009; Prié et al., 2005).  

O PTH, ligando-se ao seu receptor PTHR1 pelo domínio N-terminal do 

complexo PDZ, promove hidrólise do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, ativação da 

proteína kinase C e aumento dos níveis de AMP cíclico, o que leva a ativação das vias 

de sinalização dependentes da proteína kinase A (PKA) (Prié et al., 2005; Blaine et al., 

2011). Assim ocorre modificação covalente dos resíduos da proteína NHERF-1 e 

interrupção da associação com o cotransportador inserido na membrana, o qual acaba 

por ser internalizado e degradado nos compartimentos lisossômicos das células 

tubulares (Prié et al., 2005). Foi relatado, ainda, que os passos iniciais da ação do PTH 

na internalização dos cotransportadores no rim podem estar associados à dinâmica do 

citoesqueleto de actina e miosina (Blaine et al., 2009). 

Outra classe de reguladores chamados fosfatoninas estabelece uma ligação direta 

entre o metabolismo ósseo e a homeostase renal do P (Wagner, 2007). A fosfatonina 

mais estudada é o FGF-23, secretada por osteoblastos e osteócitos, e que atua 

primariamente nos túbulos proximais aumentando a excreção urinária de P por 

diminuição da expressão dos cotransportadores NaP tipo IIa e IIc. 

O FGF-23 inibe a 1 -hidroxilase presente principalmente no túbulo proximal e 

aumenta a 24-hidroxilase, enzima que degrada o calcitriol (1,25OH2D3). A redução na 

concentração sérica de calcitriol diminui a absorção intestinal de cálcio e de fósforo 

através de mecanismo VDR-dependente (Uribarri, 2007; Prié et al., 2005; Marks et al., 

2008; Kiela & Ghishan, 2009; Gutierrez, 2010). Além disso, outros mecanismos não 

genômicos podem estar envolvidos na ação do calcitriol no transporte de P, como 

alteração da fluidez de membrana e ativação de proteínas kinases (Suzuki et al., 1988; 

Hattenhauer et al., 1999). 

O hormônio FGF-23, comparado a outras fosfatoninas, é o único que requer um 

cofator, a proteína Klotho, para ativação do seu receptor FGFR-1 (Blaine et al., 2011). 

Essa proteína existe em duas formas distintas: inserida na membrana e secretada na 

forma solúvel, e evidências apontam para sua ação na regulação de canais iônicos de 

cálcio, de enzimas, que modificam glicoproteínas na membrana celular, acelerando ou 
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retardando a degradação dessas proteínas, interferindo no transporte de substâncias, 

incluindo o fósforo via cotransportadores (Hu et al., 2010; Martin et al., 2012).  

Nos últimos anos, estudos apontam para a existência de uma fosfatonina entérica 

liberada em resposta a carga de P no lúmen. Essa fosfatonina sinalizaria e modularia a 

excreção renal de fósforo, além de controlar sua absorção intestinal (Berndt & Kumar, 

2008; Marks et al., 2010). 

Segawa e cols (2004) demonstraram, em camundongos modificados sem 

receptor para vitamina D (VDR), que o intestino responde a alterações do P dietético 

independente do calcitriol. Isto abre a discussão para a existência de um eixo de 

sinalização pelo qual o P intestinal rapidamente modula a reabsorção renal.  

Berndt e cols. (2007) estudaram animais paratiroidectomizados e controles nos 

quais infundiram homogenato de mucosa duodenal em animais controles e detectaram 

aumento na Fração de excreção de P (FeP), reforçando a discussão de uma substância 

liberada pelo próprio intestino e que inibe a reabsorção renal de P. Esses estudos 

sugerem outros mecanismos envolvidos, que independem do PTH e ocorrem 

rapidamente sem envolver outros peptídeos fosfatúricos. 

Outros autores supõem a presença de um sistema de detecção de variações no P 

dietético e regulação da síntese de cotransportadores (Takeda et al., 2004). Aventando-

se uma possível associação com ativação de neurônios mioentéricos ou fibras nervosas 

renais, estudos com denervação renal verificaram que a resposta fosfatúrica não se 

modifica (Berndt & Kumar, 2008). 

 

1.4. Metabolismo mineral e perspectivas de pesquisa 

 

Vinte anos após a identificação do primeiro membro da família de 

cotransportadores SLC34, um grande progresso foi obtido na compreensão da regulação 

hormonal da absorção e excreção do P. Um maior entendimento desses processos tem 

importância clínica no que diz respeito à hiperfosfatemia e suas consequências nos 

pacientes com DRC (Wagner et al., 2014). 

Os níveis de P sérico permanecem normais até que a Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) seja inferior a 30 ml/min/1,73m
3
, porém os níveis de PTH e de FGF-

23 elevam-se precocemente contribuindo para o desenvolvimento do 

Hiperparatiroidismo Secundário (HPTS) (Uribarri, 2007). A perda de função renal é 
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ainda acompanhada da redução da síntese de calcitriol, o que contribui para diminuir a 

absorção intestinal de Ca e P (Loghman-Adham, 1993). 

Em indivíduos saudáveis, os níveis séricos de FGF-23 aumentam em resposta ao 

maior conteúdo de P na dieta, independentemente dos níveis de PTH (Prié et al., 2005; 

Segawa et al., 2004). Segundo Takeda e colaboradores (2007), pacientes com HPTS 

apresentam níveis de FGF-23 extremamente elevados que podem chegar a até duzentas 

vezes o encontrado em indivíduos normais. 

A partir da década de 70, estudos demonstraram que a hiperfosfatemia piorava o 

HPTS e modelos experimentais evidenciaram que a redução da ingestão de P 

representava um passo importante na prevenção dessa complicação (Goodman & 

Quarles, 2007; Santoro & Cianciaruso, 2008). 

A exposição excessiva a fontes de P na dieta oriundas de alimentos processados 

que contenham conservantes à base de fosfato podem levar à dita "toxicidade fosfato" 

com maior risco de doenças cardiovasculares na população em geral e em pacientes 

com DRC (Marks et al., 2013). Portanto, estabelecer formas mais eficazes de limitar a 

absorção de P da dieta pode ser de grande benefício para esses pacientes. 

Poucos estudos avaliaram o transporte intestinal de P na DRC. A modulação na 

expressão e atividade dos cotransportadores é provavelmente um ponto chave para a 

compreensão e consequentemente manipulação da absorção de P pelo intestino. 

Giral e cols. (2009) encontraram mudanças significativas nos cotransportadores 

NaP-IIb quando animais saudáveis foram alimentados com dieta pobre em P. Em 

contrapartida. Marks e cols. (2007) estudando animais urêmicos alimentados com dieta 

normal e restrita em P não encontraram mudanças na absorção desse elemento seja no 

duodeno ou jejuno, assim como na expressão de RNA mensageiro (RNAm) destes 

cotransportadores. Contudo, uma revisão bibliográfica de 2010 do mesmo autor 

descreveu estudos nos quais animais submetidos agudamente e/ou cronicamente a uma 

dieta pobre em P modulam a expressão destas proteínas aumentando a absorção de P 

(Marks et al., 2010). 

Alguns inibidores competitivos dos cotransportadores como o ácido 

fosfonofórmico (PFA - phosphonoformic acid) e o arsenato inorgânico são conhecidos, 

porém como são tóxicos não são usados na pratica clínica (Murer & Biber, 1996; 

Forster et al., 2012). 
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Diante do exposto, estudos que avaliam a regulação dos cotransportadores 

intestinais de P, tanto nas situações de normalidade como na uremia, são bem vindos, 

pois contribuiriam para novas estratégias terapêuticas. 
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2. Objetivo 

 

Investigar os efeitos da administração de dietas com distintas concentrações de 

fósforo na regulação dos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 nos três segmentos do 

intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) de ratos controles e urêmicos. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Avaliar parâmetros bioquímicos, séricos e urinários ligados ao metabolismo do 

fósforo, nesses animais. 

Avaliar a expressão proteica e gênica dos cotransportadores nos três segmentos 

de intestino delgado. 

 Averiguar a porcentagem de células apoptóticas nos enterócitos do duodeno, 

jejuno e íleo. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Modelo experimental 

 

Este projeto foi registrado no Comitê de Pesquisa em Animais da Universidade 

de São Paulo (Protocolo de Pesquisa nº 023/11), analisado e aprovado em 09 de 

fevereiro de 2011. 

Utilizaram-se ratos Wistar, machos, fornecidos pelo Biotério Central da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com peso inicial entre 100 a 

150g. Todos os animais passaram por tratamento contra parasitoses gastrointestinais de 

cestódeos e nematódeos, com praziquantel e mebendazol antes do início dos 

experimentos. 

Os animais foram mantidos em gaiolas, com controle de luminosidade 

(12h/12h), temperatura e umidade, com livre acesso à água e dieta padrão comercial 

Nuvilab CR-1 (Nuvital Nutrientes Produtos Veterinários Ltda – Curitiba/PR). 

Quando os animais atingiram o peso de 250 a 300g foram separados em grupos: 

controle (C) e nefrectomizados (Nx), sendo este último grupo submetido à ablação 

renal. 

A nefrectomia 5/6 foi realizada nos animais do grupo Nx sob anestesia com 

ketamina e xilazina (solução 2:1), na dose de 1 mL/kg por via intramuscular.  

A nefrectomia consistiu na ligadura de dois a três ramos da artéria renal 

esquerda e retirada do rim direito. O resultado final da ablação de cada animal foi 

registrado de modo a permitir correta separação dos mesmos entre os grupos de acordo 

com a massa renal restante. 

Durante a indução anestésica, administramos antibiótico profilático Benzetacil 

0,1 mL por animal (equivalente a 30.000 UI) para prevenção de infecção pós-operatória. 

Animais com sangramento maior que 2 mL foram excluídos do estudo. 

Após estes procedimentos, os animais receberam 0,05 mL de Tramadol 

intramuscular com repetição da analgesia após 24 horas (Zegre et al., 2011). A analgesia 

visou à redução da dor pós-cirúrgica, melhora na ingestão de alimentos e recuperação da 

curva de crescimento. 

A figura 4 descreve o protocolo realizado. 
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Figura 4. Desenho do protocolo experimental realizado, com especificações do tempo e 

concentrações de fósforo (P) da dieta administrada aos animais do estudo, separados em 

grupo controle (C) ou nefrectomizado (Nx). GM: gaiola metabólica 

 

 

Após ablação, os animais Nx e controles receberam dieta padrão Harlan-Teklad 

(TD-91352, Indianápolis, EUA), contendo 0,54% de fósforo; 0,7% de cálcio e 20% de 

proteína e água em livre demanda, por 30 dias. 

No 28º dia, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas para um 

primeiro dia de adaptação ao novo ambiente, e no dia seguinte medimos o volume de 

urina e consumo de ração, no segundo dia a urina de 24 horas foi coletada e nela 

analisamos a concentração de proteína, creatinina e P (tempo basal). 

Após 30 dias de dieta padrão os animais C e Nx receberam, durante 48 horas, 

dietas com diferentes concentrações de P. Os grupos foram renomeados conforme o tipo 

de dieta ofertada e passaram a ser designados como:  

→ Dieta baixa em P (0,2%)  

→ Dieta padrão em P (0,54%)  

→ Dieta alta em P (0,9%)  

Dieta Padrão 

Controle 

n por grupo:  

12 – dieta baixa e padrão 

13 – dieta alta 

250 a 300 g 

30 dias +48h 

Alteração dieta 

        GM 
Sacrifício 

Nx 

n por grupo:  

13 – dieta baixa, padrão 

e alta 

Cirurgia 

250 a 300 g 

30 dias +48h 

Alteração dieta 

       GM 
Sacrifício 

Dieta Padrão 
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C Baixo: Controle - Dieta baixa em P (0,2%) 

C Padrão:  Controle - Dieta padrão em P (0,54%) 

C Alto:  Controle - Dieta alta em P (0,9%) 

Nx Baixo:  Nefrectomizados - Dieta baixa em P (0,2%) 

Nx Padrão: Nefrectomizados - Dieta padrão em P (0,54%) 

Nx Alto:  Nefrectomizados - Dieta alta em P (0,9%) 

 

Todas as dietas continham as mesmas quantidades de calorias, cálcio, proteína e 

vitamina D, variando apenas no seu conteúdo de fósforo (anexos I, II e III). 

Ao término das 48 horas foi coletada novamente a urina de 24 horas, na qual se 

analisou concentração de albumina pela técnica de imunodifusão radial, empregando 

anticorpo específico (anti-albumina de rato, MPBiomedicals LLC, EUA) (Mancini et 

al., 1965). 

Foram excluídos do estudo animais que durante o experimento apresentaram 

piora do quadro geral com emagrecimento, inapetência, anúria, sangramentos ou 

anormalidade nas fezes. 

Ao final do experimento e no momento do sacrifício os animais receberam 

anestesia intramuscular de ketamina e xilazina (diluição 2:1, 1mL/100g de peso 

corpóreo) seguida de punção da aorta para obtenção de sangue no qual analisamos: 

microhematócrito (Ht) coletado em tubos capilares heparinizados e centrifugados em 

centrifuga especifica. O restante da amostra foi centrifugado, o soro separado e nele 

analisamos potássio (mmol/L), sódio (mmol/L) e cálcio iônico - Cai (mmol/L) em 

analisador de eletrólitos AVL 3140 (AVL Medical Instruments, Schaffhausen, Suiça), 

por método eletrodo seletivo, P (mg/dL) e creatinina (mg/dL) por método colorimétrico 

empregando um kit de análise comercializado pela Labtest Diagnóstica S.A (Lagoa 

Santa, Minas Gerais, Brasil), PTH intacto  (pg/mL) por ELISA (Rat BioActive Intact 

PTH ELISA Kit, Immutopics, San Clement, CA, USA) e FGF-23  (pg/mL) por kit de 

ELISA (Kainos
 
Laboratories, Tokyo, Japan). A obtenção do sangue foi a mais rápida 

possível e em quantidade moderada para se evitar hipóxia do tecido intestinal. 

O rim esquerdo de cada animal foi extraído e pesado para comparação entre os 

grupos. As concentrações urinárias de creatinina e P foram analisadas por método 

colorimétrico utilizando um kit de análise comercializado pela Labtest Diagnóstica S.A 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rz-biotech.com%2FUploadFile%2F2009128202834224.pdf&ei=gnYTVfiyHMulNuHrgOAL&usg=AFQjCNH3CtgNsW3oGh311lI60_jGRKlAKQ&sig2=hU64QJ52XDAZApTXXfTJJw&bvm=bv.89217033,d.eXY
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rz-biotech.com%2FUploadFile%2F2009128202834224.pdf&ei=gnYTVfiyHMulNuHrgOAL&usg=AFQjCNH3CtgNsW3oGh311lI60_jGRKlAKQ&sig2=hU64QJ52XDAZApTXXfTJJw&bvm=bv.89217033,d.eXY


 

 

19 

Metodologia 

(Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). O clearance de creatinina foi calculado a partir do 

produto do volume de urina de 24 horas pela concentração de creatinina urinária 

dividido pela concentração de creatinina no soro, sendo expresso em mL/min/kg.  

A FeP foi calculada através da divisão da concentração do P urinário pela Cr do 

soro e do P do soro pela Cr urinária, multiplicado o valor final por 100, sendo expressa 

em porcentagem. 

O intestino delgado dos animais foi seccionado desde sua inserção no estômago 

até o ceco. O intestino foi lavado in situ com solução fisiológica 0,9% resfriada 

acrescida de Fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF - Phenylmethylsulfonyl Fluoride) 0,1 

mM como inibidor de proteases. 

O duodeno foi definido como o segmento entre o final do estômago e o ângulo 

de Treitz. Desse ângulo até o ceco dividimos o segmento em duas metades o primeiro 

foi considerado o jejuno e o segundo o íleo. Os segmentos uma vez identificados foram 

colocados em tampão resfriado. Cerca de 0,5 a 1 cm de cada segmento foi aberto ao 

longo da borda mesentérica para exposição das vilosidades e foi congelado sobre vapor 

de nitrogênio líquido envoltos em meio de inclusão, composto de resinas e glicóis 

solúveis em água (Tissue Tek
®

, Leica, Alemanha). Os cortes histológicos obtidos dessas 

amostras congelados foram usados para análise por imunofluorescência e também foram 

incluídas amostras de tecido em parafina para análise por imunohistoquímica 

Do restante retiramos a mucosa (raspada com uma lâmina de vidro), que foi 

transferida para microtubos para posterior extração de RNA.  Tanto os segmentos para 

imunohistoquímica como as amostras de mucosa foram colocadas rapidamente em 

nitrogênio líquido e armazenadas em freezer a -80ºC até a realização das diferentes 

análises prevista no estudo. 
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3.2 Imunofluorescência  

 

Dos fragmentos de intestino armazenados a -80ºC obtivemos cortes de 6 m 

usando criostato Leica CM1850 (Leica Mikrosysteme, Wetzlar, Alemanha) a -20ºC. Os 

cortes foram seriados visando uma análise ampla do segmento estudado. Os cortes 

foram colocados em lâminas silanizadas fixados com acetona (Synth
®
, Diadema, São 

Paulo) por 10 minutos, a -20ºC, e secagem em temperatura ambiente (TA) por 1 hora. 

Para a reação imunológica, realizou-se três lavagens de 10 minutos em PBS, 

seguida de bloqueio de epítopos não específicos com 10% soro normal de cavalo 

diluído em PBS acrescido de 1,5% de Triton X-100 (Sigma-Aldrich
®

), por 45 minutos à 

temperatura ambiente. 

Os anticorpos primários policlonais produzido em coelho anti-NaP-IIb (Davids 

Biotechnologie, Regensburg, Alemanha) e produzido em cabra anti-PiT-1 (Santa Cruz 

Biotechnology, Texas, EUA) foram diluídos em solução de 10% soro normal de cavalo 

em PBS acrescido de 1,5% de Triton X-100 nas diluições de 1:50 para e 1:20, 

respectivamente.  Seguiu-se uma incubação de 48 horas, em câmara úmida, a 4ºC. 

Após três lavagens em PBS, os tecidos foram incubados por 1h à temperatura 

ambiente com seus respectivos anticorpos secundários: produzido em burro anti-coelho, 

na diluição 1:500, conjugado ao corante fluorescente Alexa Fluor 488 (verde) e 

produzido em burro anti-cabra, na diluição 1:200, conjugado com Alexa Fluor 594 

(vermelho).  

Após lavagens em tampão PBS, as lâminas foram finalizadas com lamínulas e 

glicerol tamponado (Tampão carbonato de sódio 0,5 M com glicerol 1:1, pH 8,6). 

As imagens foram obtidas no núcleo de microscopia confocal. Cada fluoróforo é 

processado separadamente utilizando uma combinação diferente de filtros de excitação 

e emissão, e as imagens são capturadas em sequência usando uma câmera CCD digital, 

em seguida, sobrepostas para dar uma imagem completa. 

As imagens de fluorescência de marcação isolada de cotransportadores foram 

obtidas no microscópio de fluorescência Olympus (DX-15020).  
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3.3. Expressão proteica 

  

A análise da expressão proteica foi obtida pelas técnicas de Western Blotting 

(WB) para NaP-IIb e ELISA indireto para PiT-1. A escolha da técnica baseou-se no 

padrão de reatividade dos anticorpos. 

 

3.3.1. Extração de proteínas 

 

Para a extração das proteínas totais, amostras de mucosa de duodeno, jejuno e 

íleo de cada animal foram pesadas e homogeneizadas em solução tampão de lise 

preparada com tampão RIPA – Radio ImmunoPrecipitation Assay (Millipore, 

Massachussets, EUA), adicionada de ortovanadato a 10 mM, fluoreto de sódio a 100 

mM, pirofosfato de sódio 10 mM e coquetel inibidor de proteases Sigma (P8340-

Aldrich, Missouri, EUA). 

A solução de lise com os inibidores de proteases e de fosfatases foi usada na 

proporção de 500 µL para cada 80 a 100 mg de mucosa. 

A mucosa foi homogeneizada em tubos com beads de metal 2,8 mm (OMNI, 

Geórgia, EUA), sob agitação durante 1 ciclo de 60 segundos no Bead Ruptor (OMNI, 

Geórgia, EUA). Após essa etapa, o material foi centrifugado a 5000 RPM por 15 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi fracionado em microtubos e congelado à -80°C até a 

análise. As proteínas totais dos lisatos foram quantificadas utilizando o kit comercial 

Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, Illinois, EUA), segundo 

determinações do fabricante. 

 

3.3.2. Western Blotting (WB) 

 

Após a extração, 100 µg de proteínas foram misturadas ao tampão de amostra 

Laemmli na proporção 1:1, separadas, segundo seu peso molecular, em gel de SDS a 

10% (Criterion, Bio-Rad, Califórnia, EUA) usando equipamento de corrida 

eletroforética vertical (Bio-Rad, Califórnia, EUA), sob voltagem de 120 V, durante 90 

minutos em tampão de corrida contendo Tris-Base 25 mM, Glicina 192 mM e 10% de 

dodecilsulfato de sódio (SDS).  
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Antes da aplicação no gel para separação, as amostras foram aquecidas a 100°C 

por 5 minutos para denaturação da estrutura proteica. O marcador de peso molecular 

utilizado foi Precision Plus Protein™ Kaleidoscope


 e/ou Precision Plus Protein™ 

WesternC™ (Bio-Rad, Califórnia, EUA). Após essa etapa as proteínas em gel de SDS, 

foram transferidas para membrana de nitrocelulose (Bio-Rad, Berkeley, California) a 37 

volts, overnight, a 4ºC. 

As membranas foram bloqueadas com 4% albumina de soro bovino (BSA) em 

solução de TBS (10 mM Tris Cl, 150 mM de NaCl, pH 7.5) por 90 minutos em 

temperatura ambiente. Os anticorpos primários foram diluídos em TBS com 1% de BSA 

incubados overnight a 4°C sob agitação. 

Todos os experimentos foram pareados com um respectivo controle negativo 

(CN), no qual o anticorpo primário foi omitido. A β-actina foi utilizada como controle 

endógeno e normalizador do experimento. 

Os anticorpos primários empregados foram: monoclonal produzido em 

camundongo anti--actina (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) na diluição 1:5000 e 

policlonal produzido em coelho anti-NaP-IIb (Biorbyt Ltd., Cambridge, Reino Unido) 

na diluição 1:500. 

Após três lavagens com solução/tampão TBS-Tween 20 (Tampão Tris Salina e 

Tween 20 - 20mM de Tris HCl pH 7,5, 150mM de NaCl, 0,05% de Tween 20), as 

membranas foram incubadas com anticorpo secundário conjugado à peroxidase nas 

diluições 1:80.000 para o anticorpo coelho anti-camundongo/HRP (Dako, Carpinteria, 

EUA) e 1:6000 para o anticorpo produzido em cabra anti-coelho/HRP (Santa Cruz 

Biotechnology, Texas, EUA) por 2 horas à temperatura ambiente, sob agitação. Em 

cada teste empregamos o marcador de peso molecular Precision Plus Protein WesternC 

Standards (BIO-RAD – Hercules, EUA). Esses padrões foram incubados com Precision 

Protein StrepTactin-HRP Conjugate (Bio-Rad) na proporção de 1:80.000, sempre em 

TBS com 1% de BSA. 

Para a revelação, utilizou-se SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate 

(Thermo Scientific) e a imagem foi obtida com o fotodocumentador Aliance 4.7 

(UVITEC, Cambridge, Reino Unido) e o software Uvitec Capture (UVITEC, 

Cambridge, Reino Unido). 
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3.3.3 ELISA indireto 

 

Após a extração e determinação da concentração da proteína de cada amostra, 10 

µg foram misturadas ao tampão RIPA, com pH ajustado para 7,4 e com volume 

completado para 100 µL que foi distribuído em placas de poliestireno para ELISA 

(Corning 96-well Microplates high binding, without lids - CLS3590 – Sigma). As 

placas foram deixadas por 24 horas em ambiente limpo e com temperatura adequada 

para secagem por evaporação. 

Após esta etapa, as placas foram hidratadas com PBS (fosfato de sódio dibásico 

100 mM, cloreto de sódio 1370 mM, cloreto de potássio 27 mM, fosfato de potássio 

monobásico 20 mM) pH 7,4, tratadas com tampão Tris-base (50 mM) pH 7,4, fixadas 

em formaldeído 3,7% por 20 minutos, bloqueadas em tampão com albumina bovina 

sérica (BSA) 1%, sacarose 5%, azida sódica 0,05% em PBS e incubadas com anticorpo 

primário, anti-PiT-1, overnight, a 4ºC, sob agitação. 

Após o período de incubação, as placas foram lavadas com PBS sob agitação e 

incubadas com anticorpo secundário anti-coelho conjugado à fosfatase alcalina, na 

concentração 1:60.000, por 2 horas à temperatura ambiente. Seguiram-se novas 

lavagens com PBS, além da adição de tampão de revelação (Tris-base 100 mM, 20 mg 

de p-Nitrofenil Fostato - Sigma P4744) e a leitura da densidade ótica (DO) das placas 

foram efetuadas em espectômetro a um comprimento de onda de 420 nm a 37ºC.  

Os resultados foram expressos em percentual de positividade, pela razão entre a 

DO da amostra e a DO controle positivo. 

 

3.4. Reação de Cadeia Polimerase em Tempo Real 

 

A técnica de Reação de Cadeia Polimerase em Tempo Real método quantitativo 

(qRT-PCR) foi realizada para averiguar a expressão gênica dos cotransportadores na 

mucosa obtida dos diferentes segmentos intestinais. 

 

3.4.1. Extração, purificação e integridade do RNA total 

 

O RNA total dos três segmentos de intestino delgado foi isolado utilizando-se 

Trizol
®

 (Invitrogen Brasil Ltda., São Paulo, Brasil). A extração foi feita com tiocianato 
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de guanidina/ fenol/ clorofórmio na relação de 1 mL de Trizol
®

 para cada 50 mg de 

tecido homogeneizado segundo técnica previamente descrita (Chomczynski et al, 1987). 

O homogenato foi incubado por 5 minutos a temperatura ambiente para permitir 

a completa dissociação dos complexos proteicos. Em seguida, 200 µL de clorofórmio 

foram adicionados, seguida de centrifugação a 12.000 G por 15 minutos à 2ºC para 

separação da fase aquosa. Após esta etapa, adicionamos 500 µL de álcool isopropílico 

com incubação de 15 minutos à temperatura ambiente seguida de nova centrifugação, 

após o que, o sobrenadante foi eliminado, o pellet lavado com etanol 75% gelado e o 

precipitado resultante suspenso em 50 µL de água tratada com 0,1% de 

dietilpirocarbonato (DEPC). 

A concentração do RNA foi determinada pelo espectrofotômetro Nano Drop 

1000 (Thermo Scientific, Illinois, EUA) em absorbância a 260 nm. Após mensuração da 

densidade óptica (DO) [RNA = (DO x 40 x diluição) µg/mL] o grau de pureza do RNA 

foi estimado pela relação absorbância 260 nm/absorbância 280 nm (contaminação com 

proteína) e absorbância 260 nm/absorbância 230 nm (contaminação com compostos 

fenólicos). Consideramos amostras com pureza satisfatórias as que obtiveram razões 

260/280 próximas de 2,0 e 260/230 entre 1,8 e 2,2.  

A integridade do material genético extraído foi averiguada por meio da 

identificação das bandas 18S e 28S por meio do Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Inc., Califórnia, EUA) com cálculo do RIN (RNA Integrity Number), 

utilizando-se para o qPCR-RT somente amostras com valor de RIN acima de 7.0. 

 

3.4.2. Síntese do DNA complementar 

 

Após isolamento do RNA total, realizamos transcrições reversas (RT) para a 

síntese de DNA complementar (cDNA), utilizando-se Improm II Reverse Transcription 

System Kit (Promega, Wisconsin, EUA). 

Para cada amostra usamos 1 µg de RNA total, 1 µL de Oligo dT (150 ng/µL, 

Promega Corporation, Madison, EUA) e 3,0 µL de água MilliQ (sistema Milli-Q, 

Millipore Corporation). Os tubos foram incubados por 5 minutos a 70ºC para 

desnaturação das cadeias e resfriamento imediato a 4ºC por mais 5 minutos, em seguida 

foram mantidos em gelo.  

http://www.genomics.agilent.com/en/Bioanalyzer-System/2100-Bioanalyzer-Instruments/?cid=AG-PT-106
http://www.genomics.agilent.com/en/Bioanalyzer-System/2100-Bioanalyzer-Instruments/?cid=AG-PT-106
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chem.agilent.com%2FLibrary%2Fapplications%2F5989-1165EN.pdf&ei=oPSkUfPjNoLE4AOfrYGIBg&usg=AFQjCNFAk4kaJGj9KfrAiC7QFloXQvelKA&sig2=g9Lx9MgBAfhGbLnzgzDyGQ
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Em seguida, foram adicionados 15 µL de uma solução contendo: 4 µL de 

tampão 5x concentrado, 2,4µL de MgCl2 (25mM), 1 µL de dNTP mix (10mM), 1 µL da 

enzima Improm-II Reverse Transcriptase (Promega Corporation, Wisconsin, EUA) e 

6,6 µL de água Milli-Q (sistema Milli-Q, Millipore Corporation), para um volume final 

de 20 µL. 

As amostras foram incubadas à 25ºC por 5 minutos e posteriormente, à 42ºC por 

1 hora, para a síntese de cDNA. Em seguida, a enzima transcriptase reversa foi 

inativada por meio da incubação das amostras à 70ºC por 15 minutos. Nas duas etapas 

usamos o termociclador (DNA Engine, Massachusetts, EUA). As amostras foram 

armazenadas em freezer -20ºC, e posteriormente quantificadas para avaliar a expressão 

gênica por meio do PCR quantitativo. 

 

3.4.3. Desenho e concentração dos oligos (primers) 

 

Os primers usados para identificação dos cotransportadores NaP-IIb, PiT-1, -

actina e 18S foram sintetizados pela empresa IDT


 Integrated DNA Technologies 

(Coralville, EUA). 

Com o auxílio do programa Oligo Analyzer versão 3.1 (http://www.idtdna.com), 

os oligos iniciadores (primers) sense (forward) e anti-sense (reverse) foram desenhados 

e utilizados na amplificação dos genes expressos nos experimentos de qRT-PCR. Todos 

os primers foram analisados no programa BLAST 

(http//blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para certificar que não amplificavam produtos 

inespecíficos. As sequências dos primers estão listadas na tabela 2. 

 

http://www.idtdna.com/
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Tabela 2. Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para quantificação da 

expressão gênica usando qRT-PCR  

Nome do 

gene Sequência dos iniciadores (5'- 3') 
Tm

 

(ºC) 
Produto 

 

Gene ID 

NaP-IIb     139  

Foward ATGAAGGCCCTGTCCAACACTACA 60,2 NM_053380.2 

Reverse AGGCATTATAGGCCATGGGTGGAT 60,3 
 

 

PiT-1  
 

108  

Foward CAATGGTGCAGTGCAGTTGCCTAA 60,3 NM_031148.1 

Reverse TCCTTGTGCACGGTGTGATACTGA 60,2 
 

 

B-actina  
 

125  

Foward AGAGAAGCTGTGCTATGTTGCCCT 60,4 NM_031144 

Reverse ACCGCTCATTGCCGATAGTGATGA 60,3 
 

 

18S  
 

129  

Foward GCCGCTAGAGGTGAAATTCT 60,0 NC_000072.6 

Reverse TCGGAACTACGACGGTATCT 60,0   

Tm: Temperatura de melting. 

 

Para todos os primers, realizamos teste de gradiente de temperatura a partir das 

temperaturas de melting (Tm) dos primers informadas pelo fabricante, definindo uma 

faixa que pressupõe 10% a mais ou a menos. Para os primers citados na tabela 2, a faixa 

de 50,4 a 61,6ºC foi determinada de acordo com o Tm e 12 temperaturas testadas, além 

do teste de ciclagem e padronização do número de ciclos. 

 

3.4.4. Reação de qRT-PCR  

 

As reações qRT-PCR foram realizadas usando o kit SYBR
®

 GreenER
TM

 qPCR 

SuperMix Universal (Life Technologies, Califórnia, USA) segundo as instruções do 

fabricante. 

O corante SYBR
® 

GreenER
TM

 devido a sua afinidade ao se intercalar na dupla 

fita do DNA apresenta intensidade de emissão de fluorescência significativamente 

aumentada na ordem de mil vezes, permitindo assim a detecção do produto da PCR em 

tempo real. 
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Todas as reações foram realizadas em triplicata, no termociclador Rotor-Gene Q 

(Qiagen, Hilden, Alemanha) e para a análise inicial dos dados gerados durante a 

amplificação usamos o programa Rotor-Gene Q Series Software versão 2.1.0. 

Esse programa analisa e associa a intensidade de fluorescência e o número de 

ciclos da reação e caracteriza, sob a forma de gráfico, quando a reação se torna linear. O 

número do ciclo em que a intensidade de fluorescência é superior ao sinal de ruído 

(background), corresponde ao Ct (cycle threshold). Desta forma, o ponto de corte 

(threshold) é definido manualmente e o Ct de cada reação determinado. Para tanto, o 

valor de Ct de cada gene de interesse foi comparado com o Ct do gene referência (ou 

endógeno), possibilitando a normalização do resultado e minimização da variabilidade 

que podem ocorrer na quantidade de mRNA ou nas condições do experimento.  

O modelo matemático usado para a determinação relativa da expressão gênica 

empregou a fórmula: 2 
–ΔΔCt

 (Livak et al., 2001). Como calibrador utilizou-se o pool de 

cada segmento intestinal do grupo controle dieta padrão e os dados apresentados com a 

variação na expressão dos genes normalizados a um gene endógeno de referência e em 

relação ao calibrador não tratado. O cálculo foi realizado a partir dos valores de Ct, 

empregando-se a fórmula: 

ΔCt = Média do gene alvo (das duplicatas) – Média do gene endógeno (das duplicatas) 

ΔΔCt = ΔCt (amostra de interesse) – ΔCt (amostra de referência) 

Calculou-se a diferença entre os valores de Ct do gene em estudo e do controle 

endógeno para cada amostra (ΔCt). Em seguida, calculou-se a média de ΔCt entre as 

amostras controle do experimento (calibrador) e a diferença entre os valores de ΔCt de 

cada amostra e o valor médio de ΔCt das amostras controle (ΔΔCt). O valor relativo de 

cada amostra foi obtido pela expressão 2 
–ΔΔCt

. 
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3.5. Apoptose dos enterócitos nos diferentes segmentos do intestino delgado 

 

Foi realizada a técnica de TUNEL (Terminal deoxynucleotidil transferase 

mediated dUTP-biotin nick end labeling) para a detecção de células apoptóticas nos 

enterócitos das vilosidades intestinais. Para tal procedimento, foi utilizado o ApopTag 

Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Kit (Millipore, Massachussets, EUA). 

Essa técnica consiste na marcação da extremidade 3`-OH de oligonucleotídeos 

originados da fragmentação do DNA durante o processo de apoptose celular. Os 

fragmentos de DNA são submetidos à polimerização pela enzima terminal transferase, 

que acrescenta nucleotídeos marcados com uma molécula de digoxigenina, reconhecida 

por um anticorpo conjugado com a enzima peroxidase. A revelação com o substrato 

diaminobenzidina (DAB) gera uma coloração marrom. 

Lâminas com cortes obtidos de segmentos intestinais incluídos em parafina 

foram desparafinizados, conforme orientação do kit, seguido da incubação com 

proteinase K (20 g/ml) durante 15 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida, 

realizou-se bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 3% em PBS, 

durante 20 minutos. Posteriormente, o excesso do bloqueio foi retirado e acrescentado à 

solução de equilíbrio por aproximadamente um minuto. As lâminas foram incubadas 

com a enzima terminal desoxinucleotídeo transferase (TdT) na diluição de 1:7 em 

tampão do kit. A incubação foi realizada em câmara úmida por 60 minutos a 37ºC, ao 

final dos quais as lâminas foram imersas em solução de parada por 10 minutos.  

Na etapa seguinte, as lâminas foram incubadas com o anticorpo anti-

digoxigenina conjugado com a enzima peroxidase, durante 30 minutos à temperatura 

ambiente.  As lâminas foram submetidas a quatro lavagens com PBS e, em seguida, 

realizada a revelação da enzima com DAB, acompanhada ao microscópio e 

interrompida por volta de 10 minutos em tampão. Por fim, as lâminas foram contra 

coradas com verde de metila a 0,5%, montadas com gelatina glicerinada. As células 

positivas neste tipo de reação apresentam cor marrom/acastanhado e correspondem às 

células apoptóticas. 

Para avaliar o percentual de células apoptóticas presentes nos enterócitos das 

vilosidades intestinais foram analisados 20 campos consecutivos sob aumento de 1.000x 

em microscópio ótico Nikon Eclipse 50i (Nikon Instruments, Inc., Melville, NY, USA). 
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3.6. Análises estatísticas 

 

Primeiramente, analisamos o tipo de distribuição dos resultados usando o teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Nas variáveis com distribuição normal, usamos a análise de 

variância de um fator (one-way ANOVA) com a finalidade de comparar as diferenças 

das médias dos resultados dos grupos de animais Nx em relação ao grupo controle dieta 

padrão, seguido do pós-teste de Tukey ou Bonferroni. Para testar as diferenças entre o 

grupo Nx em relação ao seu respectivo controle empregamos o teste t de Student. A 

análise de variância de dois fatores two-way (ANOVA) seguida do pós-teste de 

Bonferroni foi utilizada para avaliar o peso ao longo do tempo e para verificar a 

interação entre dieta e uremia na expressão dos cotransportadores. Os resultados de 

variáveis com distribuição normal foram expressos como média ± desvio padrão. 

Nas variáveis que não apresentaram distribuição normal utilizou-se o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns para comparação de três 

ou mais grupos; e o teste de Mann-Whitney para testar diferença entre o grupo Nx em 

relação ao seu respectivo controle. Os resultados não paramétricos foram apresentados 

em mediana, mínimo e máximo. 

Para as análises de correlação entre duas variáveis empregou-se o teste de 

Pearson (variáveis paramétricas) ou Spearman (variáveis não paramétricas). A análise 

de regressão linear foi aplicada para se obter a equação da reta nos casos onde a 

correlação estivesse presente.  

A análise estatística foi realizada no software GraphPad Prism versão 5.01 

(GraphPad Software, Inc, Califórnia, EUA). Os valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 
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4. Resultados 

 

4.1. Dados gerais dos animais 

  

Foram estudados 76 animais que ao final do experimento constituíram os 

seguintes grupos: C Baixo n=12, C Padrão n =12, C Alto n =13, Nx Baixo n=13, Nx 

Padrão n=13 e Nx Alto n=13. 

O peso inicial dos animais foi semelhante entre os grupos. Porém, no final do 

experimento, os animais Nx perderam significativamente peso em relação aos controles. 

Os diferentes aportes de P não influenciaram a evolução ponderal dos animais (Figura 

5). Não houve diferença na média do consumo da dieta entre os grupos, que ficou ao 

redor de 20g/dia por animal (C Baixo 20,2 ± 4,8; C Padrão 18,9 ± 3,2; C Alto 21,7 ± 

4,4; Nx Baixo 20,0 ± 5,0; Nx Padrão 18,5 ± 5,3; Nx Alto 16,7 ± 5,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolução do peso corpóreo dos animais controles (C) e urêmicos (Nx) 

distribuídos conforme a concentração de fósforo na dieta em diferentes períodos do 

experimento: no dia da cirurgia da nefrectomia (Início), três e dez dias após a cirurgia, 

no momento em que os animais foram colocados na gaiola metabólica (GM) e no dia do 

sacrifício. Os valores são expressos como média ± desvio padrão. Os valores entre 

parênteses indicam o número de animais analisados. A análise estatística foi realizada 

através da análise de variância two-way (ANOVA) seguido de pós-teste de Bonferroni. 

(#) p<0,05 versus respectivo controle. 

 

 

O volume urinário nos animais Nx foi maior comparado aos respectivos 

controles. A média do clearance de creatinina foi menor nos grupos Nx comparado aos 

seus controles. O hematócrito no grupo Nx Padrão foi menor comparado ao grupo C 

Padrão, assim como o grupo Nx Alto em relação ao grupo C alto. A albuminúria, 
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considerada um marcador precoce de comprometimento renal, foi maior nos animais Nx 

comparado aos seus controles. Esses resultados estão descritos na tabela 3. 
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Tabela 3. Concentrações séricas e urinárias de parâmetros bioquímicos dos grupos controles (C) e urêmicos (Nx), de acordo com a 

concentração de fósforo (P) na dieta 

 

 C Baixo C Padrão C Alto Nx Baixo Nx Padrão Nx Alto 

Volume urinário (mL) 10,13  

(5,8 – 14,0)  

8,80  

(6,3 – 14,0) 

11,5  

(8,8 – 15,0)* 

26,0 

 (6,5 – 41,0)
#
 

25,0  

(13,4 – 35,0)* 
#
 

27,6 

 (17,8 – 35) 
#
 

       

Hematócrito (%) 44,6  

(42,0 – 49,4) 

44,0  

(41,0 – 52,9) 

45,0  

(40,0 – 48,0) 

42,0  

(38,4 – 49,0) 

44,0  

(29,0 – 46,5)* 

42,0 

(39,5 – 45,5)
#
 

       

ClCr corrigido (mL/min/kg) 0,38  

(0,17 – 1,1) 

0,48 

(0,26 – 0,77) 

0,43 

(0,21 – 0,60) 

0,17 

(0,07 – 0,54)* 
#
 

0,13 

(0,07 – 0,32)* 
#
 

0,01 

(0,003 – 0,25)* 
#
 

       

Albuminúria (mg/24h) 1,80  

(0,16 – 17,6)  

1,25  

(0,26 – 14,5) 

1,45  

(0,62 – 16,0) 

33,0  

(13,1 – 120,0)
#
 

39,0  

(3,3 – 110)* 
#
 

22,3  

(2,2 – 67,0)* 
#
 

ClCr corrigido: clearance de creatinina corrigido pelo peso do animal. Os valores são expressos em mediana (mínimo – máximo) e número de 

animais analisados por grupo foi de: Volume urinário 12 a 13; Peso do rim 12 a 13; Hematócrito 10 a 13; ClCr corrigido 10 a 13 e 

Albuminúria 10 a 13. A análise estatística foi realizada através da análise de variância Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns e o teste 

de Mann-Whitney. (*) p< 0,05 versus grupo C Padrão; (#) p<0,05 versus respectivo controle. 
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Os animais do grupo Nx alimentados com dieta alta em P apresentaram níveis 

maiores de P sérico comparado ao grupo C padrão e ao respectivo controle (C Alto). O 

grupo Nx Padrão também apresentou nível sérico de P maior que o grupo C Padrão 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Níveis séricos de fósforo (P) (mg/dL) nos animais dos grupos controles (C) e 

urêmicos (Nx) que receberam dietas com diferentes concentrações de P. Os valores são 

expressos como média ± desvio padrão. A análise estatística foi realizada através da 

análise de variância one-way (ANOVA) seguido de pós-teste de Tukey e o teste t de 

Student. (*) p<0,05 versus C Padrão; (#) p<0,05 versus respectivo controle. 

 

 

A fração de excreção de fósforo não foi diferente nos grupos que receberam 

dietas baixa e padrão em fósforo. Já nos animais que receberam dieta alta em P, a FeP 

foi maior quando comparada ao grupo C Padrão (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fração de Excreção de fósforo (FeP) (mg/dL) nos animais controles (C) e 

urêmicos (Nx) que receberam diferentes concentrações de fósforo (P) na dieta. Os 

valores são expressos como média ± desvio padrão. A análise estatística foi realizada 

através da análise de variância one-way (ANOVA) seguido de pós-teste de Tukey e o 

teste t de Student. (*) p< 0,05 versus grupo C padrão. 
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Na tabela 4, estão descritos os resultados das análises bioquímicas. 

Como esperado a creatinina sérica foi maior nos animais dos grupos Nx 

comparadas aos seus respectivos controles. 

Os níveis de PTH foram maiores nos grupos Nx Padrão e Nx Alto em relação ao 

C Padrão e C Alto 

Os níveis de FGF-23 foram maiores no grupo Nx Alto em relação ao C padrão e 

os grupos Nx em relação aos seus controles. 

Cálcio iônico foi maior no grupo C Baixo em relação ao C Padrão. Houve 

redução significativa dos níveis séricos de Ca iônico no grupo Nx Alto em P, 

comparado ao grupo C Padrão e entre o grupo Nx Padrão e Nx Alto com seus 

respectivos controles.  
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Tabela 4. Concentrações séricas e urinárias de parâmetros bioquímicos dos grupos controles (C) e urêmicos (Nx), de acordo com a 

concentração de fósforo (P) na dieta 

 

 C Baixo C Padrão C Alto Nx Baixo Nx Padrão Nx Alto 

Creatinina (mg/dL) 0,48 ± 0,12 0,44 ± 0,15 0,48 ± 0,10 1,04 ± 0,38 
#
 1,28 ± 0,42 

#
 0,96 ± 0,51 

#
 

PTH (pg/mL) 176 (3,9-275) 256 (49-787) 330 (253-663) 543 (9,4-2457) 837 (454-3065)* 
#
 1735 (364-3109)

 
* 

#
 

FGF-23 (pg/mL) 123 (55-310) 293 (197-515) 318 (179-387) 877 (78-6765) 
#
 969 (278-6661) 

#
 2799 (502-6765)*,

#
 

Cálcio iônico (mmol/L) 1,49 ± 0,06* 1,46 ± 0,03 1,45 ± 0,04 1,49 ± 0,09 1,41 ± 0,06 1,35 ± 0,15*, 
#
 

CaU24h (mmol/L) 1,89  

(0,70–6,39)* 

0,45  

(0,11-2,41)
 
 

0,45  

(0,23–1,29) 

1,11  

(0,12–7,02) 

0,58  

(0,14-2,26) 

0,3  

(0,1-1,64) 

PTH – Paratormônio; FGF-23 – Fibroblast growth factor 23; CaU24h - Cálcio urinário de 24 horas. Os valores são expressos em média ± 

desvio padrão ou mediana (mínimo – máximo). E número de animais analisados por grupo foi de: creatinina 11 a 13; PTH 10 a 12; FGF-23 7 

a 12; Cálcio iônico 9 a 12 e CaU24h 12 a 13. A análise estatística foi realizada através da análise de variância one-way (ANOVA) seguido de 

pós-teste de Tukey ou Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns e o teste t de Student ou Mann-Whitney. (*) p< 0,05 versus grupo C 

Padrão; (#) p<0,05 versus respectivo controle. 

 

3
5
 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFibroblast_growth_factor_23&ei=0-gRVbwQrf6wBLXlgNAF&usg=AFQjCNHOtsuJmdAg3PFdiXcW16M8AWfq-Q&sig2=k0wlTio8pKLzCDIuSLZJHg&bvm=bv.89184060,d.cWc
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4.2. Análise qualitativa da expressão dos cotransportadores 

 

As imagens de imunomarcações capturadas em microscópio confocal estão 

apresentadas nas figuras 8 a10.  

O cotransportador NaP-IIb apresentou uma expressão mais intensa nos 

segmentos de intestino delgado em relação ao contransportador PiT-1. A localização do 

NaP-II foi evidente na região apical dos enterócitos de todos os segmentos e grupos 

analisados. Apesar de menos expresso, o cotransportador PiT-1 também esteve presente 

na região apical dos enterócitos. 
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Figura 8. Dupla marcação dos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle (C) e urêmicos (Nx) submetidos à dieta baixa em fósforo (P). 

Os núcleos estão marcados em azul com DAPI, cotransportador NaP-IIb marcado de 

verde (w= 488) e PiT-1 marcado de vermelho (w= 594). A última imagem de cada 

bloco refere-se à marcação combinada (merge). (CN) Controle negativo. (A) Duodeno, 

(B) Jejuno, (C) Íleo, grupo C; (D) Duodeno, (E) Jejuno, (F) Íleo, grupo Nx. Aumento 

200x. 
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Figura 9. Dupla marcação de cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle (C) e urêmicos (Nx) submetidos à dieta padrão em fósforo (P). 

Os núcleos estão marcados em azul com DAPI, cotransportador NaP-IIb marcado de 

verde (w= 488) e PiT-1 marcado de vermelho (w= 594). A última imagem de cada 

bloco refere-se à marcação combinada (merge). (CN) Controle negativo. (A) Duodeno, 

(B) Jejuno, (C) Íleo, grupo C; (D) Duodeno, (E) Jejuno, (F) Íleo, grupo Nx. Aumento 

200x. 
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Figura 10. Dupla marcação de cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 no duodeno, jejuno e 

íleo de animais controle (C) e urêmicos (Nx) submetidos à dieta alta em fósforo (P). Os 

núcleos estão marcados de azul com DAPI, cotransportador NaP-IIb marcado de verde 

(w= 488) e PiT-1 marcado de vermelho (w= 594). A última imagem de cada bloco 

refere-se à marcação combinada (merge). (CN) Controle negativo. (A) Duodeno, (B) 

Jejuno, (C) Íleo, grupo C; (D) Duodeno, (E) Jejuno, (F) Íleo, grupo Nx. Aumento 200x. 
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4.3. Análise quantitativa da expressão proteica dos cotransportadores 

 

A quantificação da expressão proteica do cotransportador NaP-IIb foi obtida 

pela técnica de WB e do PiT-1 por ELISA indireto. A expressão do PiT-1 por WB foi 

fraca, mesmo após ajustes na concentração de proteína e na diluição do anticorpo, 

impossibilitando a análise pelo normalizador β-actina. 

Os animais do grupo Nx Baixo apresentaram menor expressão de NaP-IIb no 

jejuno em relação ao C Baixo. Não houve diferença nos segmentos duodeno e íleo nos 

grupos analisados (Figura11). 

Nos animais do grupo C baixo, observamos aumento da expressão de NaP-IIb 

em todos os segmentos estudados (Figura 11).  

A expressão proteica do PiT-1 foi menor apenas no grupo Nx Alto em relação ao 

seu respectivo controle (Figura 12).  
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Figura 11. Análise da expressão proteica do cotransportador NaP-IIb na mucosa do 

intestino delgado de animais controles (C) e urêmicos (Nx) submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo (P) na dieta, realizada pela técnica de Western blotting. Os 
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valores são expressos como mediana e o número de animais analisados foi de 4 a 8. (A) 

Expressão proteica de NaP-IIb no duodeno; (B) Expressão proteica de NaP-IIb no 

jejuno; (C) Expressão proteica de NaP-IIb no íleo. A análise estatística foi realizada 

através da análise de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns e o teste t de Mann-

Whitney. (*) p< 0,05 versus grupo C; (#) p<0,05 versus respectivo controle. 
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Figura 12. Análise da expressão proteica do cotransportador PiT-1 na mucosa de 

intestino delgado de animais controles (C) e urêmicos (Nx) submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo (P) na dieta, realizada pela técnica de ELISA. Os valores são 

expressos como média ± desvio padrão. (A) Expressão proteica de PiT-1 no duodeno; 

(B) Expressão proteica de PiT-1 no jejuno; (C) Expressão proteica de PiT-1 no íleo. A 

análise estatística foi realizada através da análise de variância one-way (ANOVA) 

seguido de pós-teste de Tukey e o teste t de Student. (#) p<0,05 versus respectivo 

controle. 
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4.4. Análise quantitativa da expressão gênica dos cotransportadores 

 

Para identificar se as diferenças observadas na expressão proteica de NaP-IIb e 

PiT-1 deviam-se às alterações nos níveis de RNA mensageiro (RNAm), determinou-se 

as concentrações relativas dos genes correspondentes. 

A expressão gênica do cotransportador NaP-IIb no duodeno não apresentou 

diferença entre os grupos. No grupo Nx Alto a expressão desse cotransportador foi 

distinta no jejuno e no íleo, ou seja, menor no jejuno e maior no íleo  em relação aos 

seus respectivos controles (Figura 13). 

A expressão genica do cotransportador PiT-1 foi diferente em todos os 

segmentos de intestino delgado analisados. Tanto duodeno, jejuno e íleo dos animais do 

grupo Nx Baixa apresentaram maior expressão em relação ao seu controle (Figura 14). 

Detectamos uma correlação direta entre os niveis de RNAm do NaP-IIb, no 

jejuno  com  o P sérico (p= 0,0037; r= 0,4333). Quanto ao PiT-1 encontramos uma 

correlação direta entre sua expressão gênica no jejuno e os níveis de P sérico (p= 

0,0018; r= 0,4668) e no duodeno e jejuno com o FGF-23 (p=0,0227, r= 0,3595; p= 

0,0108, r= 0,3988, respectivamente).  
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Figura 13. Expressão gênica do cotransportador NaP-IIb na mucosa de intestino 

delgado de animais controles (C) e urêmicos (Nx) submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo (P) na dieta, realizada pela técnica de PCR em tempo real. Os 

dados são expressos em mediana e o número de animais analisados foi de oito a nove 

por grupo. (A) Expressão gênica de NaP-IIb em duodeno; (B) Expressão gênica de NaP-

IIb em jejuno; (C) Expressão gênica de NaP-IIb em íleo. A análise estatística foi 

realizada através da análise de variância Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunns e 

teste de Mann-Whitney. (#) p<0,05 versus respectivo controle. 
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Figura 14. Expressão gênica do cotransportador PiT-1 na mucosa de intestino delgado 

de animais controles (C) e urêmicos (Nx) submetidos a diferentes concentrações de 

fósforo (P) na dieta, realizada pela técnica de PCR em tempo real. Os dados são 

expressos em mediana e o número de animais analisados foi de oito por grupo. (A) 

Expressão gênica de PiT-1em duodeno; (B) Expressão gênica de PiT-1em jejuno; (C) 

Expressão gênica de PiT-1 em íleo. A análise estatística foi realizada através da análise 

de variância Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunns e teste de Mann-Whitney. (#) 

p<0,05 versus respectivo controle.  
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4.5. Análise quantitativa de apoptose no epitélio intestinal 

 

A análise do número de células apoptóticas foi realizada em cada segmento 

separadamente (duodeno, jejuno e íleo) e somando-se os resultados dos três segmentos.  

No duodeno, o número de células apoptóticas foi maior no grupo Nx Alto 

comparado ao controle e tanto Nx Baixo quanto C Baixo foram maiores que C Padrão. 

No jejuno, todos os grupos de animais Nx apresentaram diferenças em relação aos seus 

controles, sendo menores na dieta baixa e padrão comparado ao grupo C Baixo e C 

Padrão. No grupo Nx Alto a porcentagem de apoptose foi maior comparado ao C Alto e 

ao C Padrão. Não houve diferença no número de células apoptóticas analisadas no íleo 

(Figura 15). Na análise de variância de dois fatores detectamos que no duodeno a 

porcentagem enterócitos apoptóticos foi influenciada tanto pela dieta como pela uremia, 

no jejuno unicamente pela dieta e no íleo pela uremia.  

Na análise de todo o intestino delgado, o grupo C Baixo apresentou porcentagem 

de enterócitos em apoptose maior que o controle padrão. O grupo Nx Alto apresentou 

maior número de células apoptóticas comparado ao seu controle e controle padrão. 

(Figura 15). Já a análise de variância demonstrou a influência da dieta quando os 

segmentos foram analisados como um todo.  

Na figura 16, estão apresentadas as imagens da reação de imunohistoquímica no 

duodeno de animal do grupo C e Nx. Observa-se um maior número de núcleos 

apoptóticos marcados no grupo Nx. 
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Figura 15. Análise de apoptose em enterócitos do intestino delgado de animais controles (C) e urêmicos (Nx) submetidos a diferentes 

concentrações de fósforo (P) na dieta, realizada pela técnica de TUNEL. Os dados são expressos em mediana e o número de animais 

analisados foi de três por grupo. (A) Duodeno; (B) Jejuno; (C) Íleo; (D) Todos os segmentos juntos. A análise estatística foi realizada através 

da análise de variância Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns e teste de Mann-Whitney. (*) p< 0,05 versus grupo C Padrão; (#) p<0,05 

versus respectivo controle. 
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Figura 16. Micrografia representativa da técnica de TUNEL realizada em duodeno de 

animais controles (C) e urêmicos (Nx). A positividade das células apoptóticas são 

detectadas pela coloração acastanhada nos enterócitos das vilosidades. (A) controle 

negativo da reação da técnica de TUNEL; (B) grupo C Alto; (C) grupo Nx Alto. 

Aumento de 1.000 x. 
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5. Discussão  

 

Este trabalho mostra três resultados principais. Primeiro, os ratos controles e 

urêmicos responderam de forma diferente à oferta reduzida ou aumentada de fósforo na 

dieta. Em segundo lugar, a menor expressão de NaP-IIb no jejuno dos animais Nx foi 

determinada pela dieta e a maior expressão de RNAm para PiT-1, em todos os 

segmentos, foi determinada pela uremia. Em terceiro, a porcentagem de enterócitos 

apoptóticos foi maior nos animais urêmicos com dieta alta em P. 

O modelo e o tempo de uremia que usamos foram adequados uma vez que o 

comprometimento da função renal nos animais Nx foi significativo quando comparado 

aos controles (menor clearance de creatinina, hematócrito e maior albuminúria). A 

sobrecarga de P não agravou a função renal, contrariamente ao que já foi demonstrado 

no estudo de Neves e cols. (2004), provavelmente pela concentração de P na dieta ser 

maior (1,2% de P) somado a um tempo de uremia mais prolongado (60 dias). No 

entanto, o tempo de uremia que utilizamos foi suficiente para elevar o P sérico, diminuir 

os níveis de cálcio iônico e aumentar os níveis de PTH, de FGF-23 e a fração de 

excreção de P. Esses resultados demonstram a importância do controle da ingestão de 

fósforo na uremia, pois os animais que receberam menos P elevaram menos os níveis de 

PTH e FGF-23, porém o suficiente para aumentar a fração de excreção e normalizar o P 

sérico. Vale lembrar que P, PTH e FGF-23 persistentemente elevados se associam com 

piora da função renal, complicações ósseas, cardiovasculares e maior mortalidade nos 

pacientes com DRC (Gutierrez, 2005; Neves et al., 2004; Lau et al., 2013; Weinman et 

al., 2013; Marks et al., 2013).  

Outra vantagem do nosso modelo foi em relação à mortalidade, elevada na 

sobrecarga prolongada de P (71,4%) ao contrário da nossa que foi de 4,9% (Finch et al., 

2013). Optamos por uma sobrecarga aguda (48 horas), pois a renovação das células 

epiteliais do intestino delgado é rápida (Thomson et al., 2003).  

Apesar dos animais urêmicos ganharem menos peso que os controles, a dieta 

com maior concentração de P não acentuou a perda de peso, já que o tempo de 

administração foi curto. Uma sobrecarga de P mais prolongada poderia interferir no 

ganho de peso, como demonstrou Tani e cols. (2007). 

 Dessa forma obtivemos um modelo de uremia e de sobrecarga de P adequados 

para analisar o papel dos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 envolvidos na homeostase 
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do P. Nos rins esses cotransportadores são bastante estudados, contrariamente ao 

intestino, em que os conhecimentos dos processos regulatórios, principalmente na 

uremia, são escassos. 

Os resultados da imunofluorescência mostraram que o cotransportador NaP-IIb 

se expressou em todo o intestino delgado dos animais controles e urêmicos já a 

quantificação no WB revelou que a oferta baixa de P resultou no aumento significativo 

somente nos controles. Esses resultados mostram a importância do transporte ativo de P 

quando a oferta pela dieta é reduzida o que já foi demonstrado em outros estudos. 

(Radanovic et al., 2005; Giral et al., 2009; Eto et al., 2006). O aumento da expressão 

proteica de NaP-IIb no grupo C Baixo, não se refletiu na maior expressão gênica em 

relação ao C Padrão. Quarenta e oito horas seria, assim, um tempo demasiado curto para 

alteração de RNAm. Estudo de Katai e cols. (1999) mostraram que a oferta de uma dieta 

10 vezes mais restrita em P (0,02%), durante sete dias também não modificou os níveis 

de RNAm do cotransportador NaP-IIb. Resultados que vão de encontro aos nossos e 

revelam uma dissociação entre a expressão proteica e gênica para o NaP-IIb.  

Nos animais urêmicos, somente o jejuno apresentou diminuição da expressão 

proteica de NaP-IIb quando comparado aos controles. De acordo com outros estudos, o 

jejuno parece ser o segmento que mais responde a mudanças na dieta justificando 

nossos resultados (Logham-Adham 1993; Eto et al., 2006; Giral et al., 2009). 

O resultado obtido da análise de variância de dois fatores revelou que as 

diferenças entre expressão, proteica e gênica de NaP-IIb no jejuno dos animais Nx e C, 

na dieta baixa, foi   determinada pela dieta e não pela uremia o que também foi 

observado em outros estudos (Loghman-Adham, 1993; Stauber et al., 2005). 

Nos nossos resultados observamos que as proteínas NaP-IIb e β-actina separadas 

no gel SDS detectado pelo WB, apresentaram duas marcações no jejuno e íleo.  Sabe-se 

que marcações de diferentes tamanhos se associam com diferentes graus de glicosilação, 

representando formas monoméricas da mesma proteína, por isso foram quantificadas 

conjuntamente (Arima et al., 2002; Giral et al., 2009). 

O efeito do PTH sobre os cotransportadores renais está bem descrito, 

aumentando a fosfatúria através da internalização dos mesmos e reduzindo a reabsorção 

de P. No entanto, a atividade do PTH sobre os cotransportadores NaP-IIb no intestino 

não foi totalmente esclarecida e poderia ocorrer pela sua interferência na síntese de 

calcitriol associada ao FGF-23 (Prié et al., 2005; Martin et al., 2005). 
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Enquanto a sobrecarga de fósforo aumenta os níveis de FGF-23, a restrição 

praticamente não modifica os níveis desse hormônio (Stubbs et al., 2007). Isto também 

foi demonstrado nos nossos resultados, sempre ressaltando o tempo curto de sobrecarga 

do nosso estudo. Nos animais Nx, os níveis de FGF-23 foram mais elevados mesmo na 

dieta restrita em P, o que poderia contribuir para redução da absorção de P via 

diminuição da síntese de calcitriol ou pelo efeito direto do FGF-23 na expressão do 

cotransportador NaP-IIb, hipóteses que não avaliamos, mas demonstrada em outros 

trabalhos (Logham-Adham 1993; Segawa et al., 2004).  

Outro fator que pode interferir na absorção intestinal de P e que não analisamos 

foi o MEPE, que é uma fosfoglicoproteína da matriz extracelular produzida pelas 

células ósseas (osteoblastos e osteócitos) e os odontoblastos, e atua inibindo a absorção 

renal e intestinal do P, independentemente do PTH, FGF-23 ou calcitriol (Lee & Marks, 

2015). No intestino expressa-se principalmente no jejuno e detectou-se RNAm no 

duodeno (Marks et al., 2010; Bernt & Kumar, 2008; Lee & Marks, 2015). A forma 

solúvel da proteína klotho também poderia agir de forma parácrina no intestino 

interferindo sobre os cotransportadores e, portanto, na absorção de P (HU et al., 2010; 

Dërmaku-Sopjani et al., 2011). Estudo in vitro de Dërmaku-Sopjani e cols. (2011), 

demonstrou que essa proteína reduziu significativamente o transporte de P via NaP-IIb 

sem interferência do FGF-23 e do calcitriol. A proteína klotho atua tanto como protease, 

clivando componentes extracelulares das proteínas transportadoras de P com 

consequente redução da sua atividade, quanto na glicosilação de proteínas de membrana 

modificando o transporte de substâncias, incluindo o P (Dërmaku-Sopjani et al., 2011; 

Hu et al., 2010; Martin et al., 2012). 

Aparentemente animais controle são mais sensíveis às mudanças na 

concentração de P da dieta, uma vez que modificaram rapidamente a expressão proteica 

do NaP-IIb. Já nos animais urêmicos, cujos níveis séricos de P são mais elevados, 

haveria uma resistência a essas mudanças visando proteger o organismo dos efeitos 

deletérios da hiperfosfatemia. 

Com relação ao cotransportador PiT-1, vale ressaltar que este foi descrito como 

uma proteína presente tanto na membrana basolateral quanto apical dos enterócitos e 

que funcionaria como uma proteína housekeeping, tendo sua expressão modificada 

quando houvesse prejuízo da expressão dos cotransportadores NaP-IIb (Giral et al., 

2009; Forster et al., 2013).  
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Na imunofluorescência detectamos que a expressão de PiT-1 foi menos intensa 

quando comparada a do NaP-IIb, porém sua distribuição na região apical dos 

enterócitos foi semelhante. Nos animais urêmicos com dieta baixa em P, os maiores 

níveis de RNAm do PiT-1 não se traduziram em maior expressão proteica, 

possivelmente devido aos fatores pós-transcricionais influenciados pela uremia. Estudos 

prévios tem mostrado baixas taxas de transporte de P via PiT-1 e indetectáveis níveis de 

RNAm e proteínas em íleo de ratos (Marks et al., 2006; Giral et al., 2009).

 Quando avaliamos o papel da uremia e da dieta na expressão gênica do PiT-1, a 

análise de variância de dois fatores detectou que no jejuno dos animais com dieta padrão 

os níveis de RNAm foram influenciados pela uremia. No duodeno e no jejuno a 

expressão gênica do PiT-1 se correlacionou positivamente com níveis de FGF-23, mais 

elevados na uremia.  

A participação do PiT-1 na absorção intestinal de P nos distintos segmentos do 

intestino delgado é controversa, sua expressão proteica em resposta a sobrecarga de P 

não é unanime. (Marks et al., 2010; Forster et al., 2013; Giral et al., 2009). Nossos 

resultados mostraram que a expressão proteica de PiT-1 foi menor que do 

cotransportador NaP-IIb e restrita ao íleo de animais do grupo Nx Alto. Segundo Marks 

e cols. em ratos esse segmento tem pequena ou nenhuma capacidade de absorver fósforo 

(Marks et al., 2015). No entanto sabe-se que no ileo a permanência do alimento é longa, 

o que deve favorecer a absorção de P mesmo sem auxílio de cotransportadores. 

No duodeno, tanto a uremia quanto a dieta contribuíram para aumentar a 

porcentagem de células apoptóticas.  

Ao analisarmos a participação do P na apoptose dos enterócitos, os nossos 

resultados mostraram maior número de células apoptóticas em animais Nx com dieta 

alta em P. Mesmo que esta diferença não tenha sido uniforme nos segmentos, ela se 

manteve quando analisamos os três segmentos juntos, mostrando que a uremia 

associada à sobrecarga de P aumenta a porcentagem de células apoptóticas. Esses 

resultados são muito interessantes mostrando que, assim como nos osteoblastos e 

condrócitos, a sobrecarga de P aumenta a apoptose dos enterócitos, o que talvez ocorra 

em outras células do organismo. 

Segundo Kolek e cols. (2005) a maior expressão de PiT-1 seria determinante na 

apoptose induzido pelo P. No íleo do grupo Nx Alto não encontramos diferença na 

porcentagem de células apoptóticas e justamente nesse segmento a expressão proteica 
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de PiT-1 foi menor, o que deve ter interferido na apoptose mediada pelo P, confirmada 

pela interação da uremia com a taxa de apoptose no íleo, e não com a dieta, pelo teste de 

duas variáveis (two-way ANOVA). 

O trato gastrointestinal tem um extenso sistema nervoso intrínseco que auxilia 

em várias funções como motilidade e absorção (Furness, 2012). Nas reações de 

imunofluorescência, especialmente para o PiT-1, observamos intensa marcação desse 

cotrasportador na região entre a camada muscular circular e longitudinal assemelhando-

se a corpos celulares de neurônios seguindo redes lineares como a de axônios (dados 

não mostrados). Seriam necessários outros experimentos para identificar em quais 

neurônios essas marcações se encontram e assim investigar outra via de participação do 

PiT-1 ou do próprio sistema nervoso nos processos regulatórios de absorção do 

intestino. 
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6. Conclusões  

 

O padrão de resposta na expressão dos cotransportadores NaP-IIb e PiT-1 é 

diferente entre animais controles e nefrectomizados, e o aumento da expressão proteica 

em 48 horas independe do aumento da transcrição gênica. 

Para os animais Nx, o jejuno foi o segmento do intestino delgado que mostrou 

maior resposta modulatória da expressão proteica de NaP-IIb e o íleo para PiT-1. 

A menor expressão proteica de NaP-IIb no jejuno de animais Nx foi determinada 

pela dieta e a maior expressão de RNAm para PiT-1no grupo Nx Baixo em comparação 

aos controles foi determinada pela uremia, em todos os segmentos. 

A taxa de apoptose foi maior em animais urêmicos com dieta alta em P. 

O controle da ingestão de fósforo é importante na uremia, pois mínimas 

alterações na oferta de fósforo pela dieta auxiliam na manutenção dos níveis séricos de 

P mais próximos da normalidade. 

O estudo de absorção intestinal é promissor e fundamental para maior 

compreensão dos efeitos nocivos de altos níveis de P sérico e busca de novas terapias. 
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Anexo I. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,02% (Baixa) 
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Anexo II. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,54% (Padrão)  
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Anexo III. Dieta Harlan-Teklad, fósforo 0,9% (Alta) 
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