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RESUMO 

Aragão GC. A modulação crônica do receptor de GLP-1 altera os níveis 

pressóricos, a estrutura e a função renal de ratos espontaneamente hipertensos 

[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é um hormônio incretina intestinal que 

exerce primariamente ações anti-hiperglicemiantes. Afim de viabilizar o emprego 

clínico deste peptídeo para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, foram criadas as 

terapias baseadas em incretinas que incluem as gliptinas, drogas que aumentam a meia-

vida circulante do GLP-1 endógeno por meio da inibição da enzima dipeptidil 

peptidase-4 e agonistas exógenos do receptor de GLP-1 (GLP-1R). Demonstrou-se 

clínica e experimentalmente que estas classes de fármacos apresentam efeitos 

cardiorrenais benéficos que vão além do controle glicêmico. Dentre estes efeitos 

cardiorrenais incluem-se: diurese, natriurese e redução da pressão arterial. 

Recentemente, demonstramos que o bloqueio agudo da sinalização endógena do GLP-

1R, por meio da administração sistêmica do antagonista do GLP-1R, exendin-9, em 

ratos normotensos causou efeitos antidiuréticos e anti-natriuréticos. Estes efeitos renais 

encontram-se associados à redução do ritmo de filtração glomerular (RFG) e ao 

aumento da atividade da isoforma 3 do trocador Na
+
/H

+
 (NHE3) em túbulo proximal 

renal. Entretanto, os efeitos da administração crônica do bloqueador de GLP-1R sobre a 

função renal e níveis pressóricos ainda permanece obscuro. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo testar a hipótese de que o bloqueio do GLP-1 endógeno é capaz de 

aumentar a pressão arterial de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e que este 

efeito está associado ao aumento da atividade do NHE3 em túbulo proximal renal. Além 

disso, testamos a hipótese que o bloqueio do GLP-1R piora o dano renal de ratos 

hipertensos ao passo que o agonismo farmacológico este receptor exerce renoproteção. 

Para tal, ratos espontaneamente hipertensos (SHRs) com 5 semanas de idade foram 

tratados com exendin-9 (EX-9; 25 µg/rato/dia), com agonista de GLP-1R, o exendin-4 

(EX-4, 2,5µg/rato/dia) ou solução salina (controle), através de minibombas osmóticas, 

por um período de 4 semanas. A pressão arterial foi aferida semanalmente através de 

pletismografia caudal, a urina e sangue dos ratos foram coletados para avaliação da 

função renal e, ao término do tratamento, houve a mensuração invasiva da pressão 

arterial, bem como, morte dos ratos e coleta de amostras biológicas para a realização de 



análises histológicas, bioquímicas e moleculares. A atividade do NHE3 em túbulo 

proximal renal foi determinada ao final do tratamento, em 4-5 ratos/grupo, por meio de 

microperfusão estacionária in vivo. Os valores da pressão arterial caudal ao final do 

tratamento demonstraram que os ratos tratados com exendin-9 apresentavam valores de 

pressão arterial maiores do que os controles (182 ± 4 vs. 172 ± 1 mmHg, p <0,05), 

enquanto que o tratamento com exendin-4 atenuou a elevação da pressão arterial em 

relação aos controles (161 ± 4 vs. 172 ± 1 mmHg, p <0,01). O aumento da pressão 

arterial em SHR tratados com EX-9 foi associado com maior atividade do NHE3 (1,78 

± 0,08 nmol/cm
2
/s) no túbulo proximal renal comparados aos controles (1,48 ± 0,10 

nmol/cm
2
/s; p < 0,05) bem como aos SHR tratados com EX-4 (1,19 ± 0,07 nmol/cm

2
/s, 

p < 0,01). Além disso, os SHRs tratados com o antagonista de GLP-1R apresentaram 

níveis de excreção de proteínas urinárias, marcadores de fibrose, inflamação, estresse 

oxidativo e atividade do sistema renina angiotensina (SRA) intra-renal superiores aos do 

controle. Por outro lado, a administração sistêmica de EX-4 exerceu efeitos anti-

proteinurico, anti-inflamatório e antioxidante. A renoproteção mediada pelo tratamento 

com EX-4 em SHRs foi acompanhada por redução dos níveis de angiotensina II em 

córtex renal, sugerindo redução da atividade do SRA intra-renal. Em conjunto, estes 

resultados demonstram que o bloqueio do GLP-1R intensifica o aumento da pressão 

arterial e exacerba o dano renal em ratos espontaneamente hipertensos. Por sua vez, o 

agonismo do GLP-1R exerce efeitos anti-hipertensivo e renoprotetor.  

 

Descritores: peptídeo 1 semelhante ao glucagon; incretinas; hipertensão; trocador de sódio-

hidrogênio 3; ratos. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Aragão GC. Chronic modulation of GLP-1 receptor affects blood pressure, renal 

structure and function in spontaneously hypertensive rats [Thesis]. Sao Paulo: Faculty 

of Medicine, University of São Paulo; 2016. 

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is an incretin intestinal hormone that primarily 

exerts anti-hyperglycemic actions. In order to possibilitate the clinical use of this 

peptide for the treatment of type 2 diabetes mellitus, the incretin based therapies were 

created, which include the gliptins, drugs that increase the half-life of endogenous GLP-

1 through the inhibition of the enzyme dipeptidil peptidase-4, and exogenous agonists of 

the receptor of GLP-1 (GLP-1R). It is well established that these classes of drugs exert 

cardiorenal beneficial effects that go beyond glycemic control. Among these cardiorenal 

effects are diuresis, natriuresis and reduction of blood pressure. We have recently 

demonstrated that acute blocking of thebaselineGLP-1Rsignaling, via systemic 

administration of theGLP-1Rantagonist, Exendin-9, causes anti-diuretic and anti-

natriuretic effects in normotensive rats. These renal effects are associated with reduction 

of the glomerular filtration rate (GFR) and stimulation of proximal tubule Na
+
/H

+
 

exchanger activity isoform 3 (NHE3). However, the effects of the chronic 

administration of the GLP-1R blocker on renal function and blood pressure levels 

remain obscure. Thus, this study aimed to test the hypothesis that GLP-1Rblockade 

elevates blood pressure in spontaneously hypertensive rats (SHR) and that these effects 

are associated with upregulation of NHE3 activity. Additionally, we tested the 

hypothesis that GLP-1R blockade worsens kidney damage in hypertensive rats while 

pharmacological agonism of GLP-1R exerts renoprotection. To this end, 5-week-

oldSHR were treated during 4 weeks with Exendin-9 (EX-9; 25 µg/mouse/day), the 

agonist of GLP-1R receptor, Exendin-4 (EX-4, 2.5 µg/rat/day) or saline (control), via 

osmotic minipumps. Blood pressure was weekly measured by plethysmography and 

urine and blood samples were collected for renal function evaluation. Direct 

measurement of blood pressure, collection of biological samples for histological, 

biochemical and molecular analysis were performed at the end of the treatment. At the 

end of the treatment, 4-5 rats/group were used for determination of NHE3 proximal 

tubule activity by in vivo determined by stationary microperfusion. SHRs treated with 

EX-9 displayed higher blood pressure values than SHRs treated with vehicle (182 ± 4 

vs. 172 ± 1 mmHg, p <0.05), while Exendin-4 treatment attenuated blood pressure 



compared to controls (161 ± 4 vs. 172 ± 1 mmHg, p <0.01). Blood pressure increase in 

SHRs treated with EX-9 was associated with higher NHE3 activity (1.78 ± 0.08 

nmol/cm2/s) in proximal renal tubule compared to controls (1.48 ± 0.10 nmol/cm2/s; p 

< 0.05), whileEX-4-treatedSHR treated displayed lower NHE3 activity  (1.19 ± 0.07 

nmol/cm
2
/s, p < 0.01). Additionally, SHRs treated with the GLP-1R antagonist show 

higher levels of urinary protein excretion, fibrosis, inflammation, oxidative stress 

markers and intrarenal renin angiotensin system (RAS) activity compared to control. On 

the other hand, systemic administration of EX-4 exertedanti-proteinuric, anti-

inflammatory and antioxidant effects. The renoprotection conferred by EX-4 treatment 

was accompanied by lower renal cortex angiotensin II levels suggesting that GLP-1R 

activation reduces intra renal RAS activity. Collectively, these results demonstrate that 

chronic GLP-1R blockade in hypertensive rats intensifies blood pressure increase and 

exacerbates renal damage. On the other hand, the GLP-1R agonism exerts anti-

hypertensive and renoprotetor effects.  

Keywords: glucagon-like peptide-1; incretins; hypertension; sodium-hydrogen 

exchanger 3; rats 
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1. Introdução 

 

1.1. Efeito Incretina 

Ao administrar glicose por via oral há uma maior liberação de insulina do que 

quando a mesma quantidade de glicose é administrada por via endovenosa. Esta resposta 

aumentada da insulina em resposta à glicose oral ocorre devido aos hormônios 

gastrointestinais, também conhecidos como incretinas, que são liberados em resposta às 

refeições, e que são capazes de potencializar a secreção de insulina estimulada por glicose 

bem como por outros macronutrientes. Os dois principais hormônios incretinas são o 

peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) e o polipeptídeo inibitório gástrico (GIP) (1,2). 

Essas incretinas fornecem um sinal antecipatório do trato gastrintestinal para as ilhotas 

pancreáticas, moderando a elevação da glicose plasmática que se segue à ingestão e à 

absorção de uma refeição com carboidrato. 

Em indivíduos saudáveis, o efeito incretina é responsável por 20-60% da secreção de 

insulina pós-prandial (3) (Figura 1). Contudo, indivíduos portadores de diabetes mellitus 

tipo 2 apresentam menores níveis plasmáticos de GLP-1 ativo e efeito incretina prejudicado 

(Figura 1) (4–7). 

De maneira geral, o GIP e o GLP-1 contribuem para a homeostase da glicose da 

seguinte forma: após a entrada de alimento no trato gastrointestinal existe a secreção do GIP 

pelas células K intestinais localizadas no duodeno e a secreção do GLP-1 pelas células L 

intestinas localizadas no jejuno. Estes hormônios são secretados na corrente sanguínea e 

atuam nas células- β pancreáticas aumentado à secreção de insulina e reduzindo a secreção  
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Figura 1. O efeito incretina em indivíduos saudáveis e diabéticos. Adaptado de: Nauck, 

1986 e Wang X, 2016.A)Em indivíduos saudáveis, a secreção de insulina em resposta à 

administração oral de glicose (linha verde) é superior a secreção de insulina em resposta a infusão 

endovenosa (linha vermelha) de uma quantidade equivalente de glicose, este fenomeno é intitulado 

de efeito incretina representado pela área azul do grafico.B)Em pacientes diabéticos existe um 

prejuízo na secreção de insulina em resposta à administração oral de glucose (linha verde) e 

consequentemente no efeito incretina representado pela área azul do gráfico. C) A secreção de GLP-

1 em resposta a ingestão de glicose é menor em pacientes portadores de diabetes melitus tipo 2 

(DMT2) do que nos indivíduos saudáveis normoglicemicos. 

de glucagon pelas células-α pancreáticas. Estas ações induzem respectivamente a 

maior captação de glicose pelo músculo e menor produção de glicose pelo fígado e assim 

desempenhando o importante papel no controle da glicemia (Figura 2). 



22 
 

 

 

Figura 2. Efeitos do GLP-1 sobre a homeostase da glicose. Adaptado de Gejl M,2013. 

Após a ingestão de alimento, as células L e K intestinais secretam o GLP-1 e o GIP respectivamente. 

O GLP-1 atua sobre as células beta-pancreáticas ocasionando maior secreção de insulina, como 

consequência deste efeito, existe maior captação de glicose pelo músculo esquelético. O GIP por sua 

vez atua sobre as células alpha-pancreáticas reduzindo a secreção e glucagon e desta forma 

reduzindo a produção de glicose pelo fígado. Juntas estas ações levam ao controle glicêmico. 

 

Estudos demonstraram que a resposta à secreção de insulina mediada por GIP na 

condição de DMT2 é totalmente perdida, enquanto que este fenômeno ainda pode ser 

estimulado por GLP-1 (8–11). Desta forma, o GLP-1 constitui um promissor alvo 

terapêutico para o tratamento da DMT2. 

 

1.2. O peptídeo-1 semelhante ao glucagon 

 

O GLP-1 possui 30 aminoácidos, é sintetizado por um processo pós-traducional 

tecido específico e secretado na corrente sanguínea pelas células L-intestinais em resposta à 

ingestão de alimentos (12). 

Os níveis de GLP-1 bioativo no plasma variam na faixa de 5-10 pmol/L e estes 

valores aumentam cerca de duas a três vezes no período pós-prandial o que corresponde a 

valores entre 15-50 pmol/L. O retorno dos níveis plasmáticos basais deste peptídeo ocorre 

cerca de 180 min após o consumo alimentar. (13). 
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O GLP-1 é codificado pelo mesmo gene do glucagon, localizado no braço longo do 

cromossomo 2 humano. Após a síntese do Pré-Pró glucagon (PPG),este é clivado e origina 

pró-glucagon (PG), o precursor imediato do GLP-1 com 160 aminoácidos. O PG sofre um 

processo pós-traducional no pâncreas, no cérebro e no intestino por ação de enzimas 

denominadas pró-hormônio convertases (PC). Nas células-α pancreáticas o PG é clivado 

pela pró-hormônio convertase 2 originando o glucagon. Na célula L-intestinal e no sistema 

nervoso central, a PG é processada pelas PC1 e gera GLP-1, GLP-2 glicentina, oximodulina, 

peptídeo de intervenção- 2 (14) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. A síntese do GLP-1. Adaptado de: Sandoval D, 2015.Inicialmente existe a 

clivagem do Pré-Pró glucagon (PPG) em pró-glucagon (PG). Após este processo, as enzimas pró-

hormônio convertase (PC) irão atuar sobre o PG de maneira distinta no pâncreas, cérebro e intestino. 

Nas células alpha pancreáticas o PG será clivado pela PC2 e irá originar o glucagon. Diferentemente, 

nas células L-intestinais e no sistema nervoso central a PG após a ação da PC1, dará origem ao GLP-

1, GLP-2, glicentina, oximodulina e peptídeo de intervenção-2. 

 

As células-L intestinais são as responsáveis pela secreção de GLP-1 na circulação. 

Estas células estão localizadas ao longo do epitélio gastrointestinal, começando no jejuno 

proximal e aumentando sua densidade ao longo do intestino delgado e do intestino grosso 

(Baggio, Drucker,2007). ( Figura 4) 
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Figura 4. A distribuição das células L-intestinais ao longo do epitélio gastrointestinal. 
Adaptado de Pais R, 2016. O GIP é predominantemente secretado pelas células-K intestinais 

enquanto que o GLP-1 é secretado predominantemente pelas células-L intestinais. As células-K 

intestinais encontram-se principalmente no duodeno, enquanto que as células-L se encontram 

majoritariamente no intestino distal. 

 

O segmento inicial capaz de secretar GLP-1 localiza-se cerca de 60 cm após o 

ligamento de Treitz (15). A sua liberação é bifásica sendo que a fase inicial é mais curta e 

tem início cerca de 10-15 min após a ingestão de alimento e num segundo momento existe a 

fase tardia, mais longa, com início cerca de 30-60 min pós-prandial, período no qual o pico 

máximo de GLP-1 no sangue é atingido (Figura 4)(13,16,17) 

Tendo em vista que a fase inicial de secreção de GLP-1 ocorre cerca de 10-15 

minutos após a ingestão de alimento, tem-se discutido se este primeiro estímulo secretor é 

mediado pelas células-L intestinais localizadas no intestino delgado superior ou se este 

rápido efeito secretor está relacionado a outros estímulos como um reflexo neural ou fatores 
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circulatórios. (18,19) Já a segunda fase de secreção de GLP-1 é mediada pelo contato direto 

de nutrientes com o intestino através da ativação de receptores específicos (20–22). 

Neste contexto, diversos fatores vêm sendo associados à secreção do GLP-1, como: a 

quantidade e a composição do alimento ingerido, o número de células –L e sua sensibilidade 

aos nutrientes, à liberação de hormônios, citocinas, ácidos biliares, metabolitos da 

microbiota intestinal, além do reflexo neural (Figura 5). 

A secreção do GLP-1 foi inicialmente descrita em resposta à glicose, mas foi 

demonstrado que a secreção de GLP-1 em resposta à ingestão de dietas mistas é maior do 

que a resposta mediada por ingestão de glicose isoladamente. Este achado indica que existe 

sinergia na estimulação de secreção de GLP-1 por outros componentes nutricionais como a 

gordura e a proteína juntamente com a glicose (23,24). 

 

Açúcares 

As concentrações de glicose de 5-1000 mM ocasionam a secreção de GLP-1 in vitro 

e in vivo. A via envolvida neste processo envolve o cotransporte de sódio pelo co-

transportador 1 de sódio/glicose (SGLT1). O SGLT1 é o principal transportador intestinal 

responsável pela absorção de glicose e galactose. O transporte de glicose via SGLT-1 é 

eletrogênico (2Na
+
:1glicose). O influxo de íons de sódio despolariza a membrana 

plasmática, abre os canais de cálcio sensíveis à voltagem e ocorre a exocitose das vesículas 

contendo GLP-1 (25–28) Além disso, diminuição do cloreto de sódio prejudica a secreção 

de GLP-1, mediada por glicose o que sugere que a secreção de GLP-1 é dependente do 

cotransporte sódio/glicose, a despeito disso, um estudo demonstrou que a secreção de GLP-1 

em resposta à carga oral de glicose está completamente abolida em camundongos nocaute 

para SGLT1 (29). No entanto o SGLT1 não é o único envolvido no mecanismo de 

secreção de GLP-1 em resposta a açúcares. Estudos demonstram que edulcorantes 

ocasionam secreção de GLP-1 in vitro, ademais a frutose é capaz de estimular secreção de 

GLP-1 in vivo através da ação de receptores do sabor doce. Estes receptores heterodímeros 

chamados T1R2/T1R3, são pertencentes à família dos GPCRs e estão presentes na cavidade 
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oral e no trato gastrointestinal; quando estimulados levam à ativação da proteína Gq e da 

fosfolipase C (PLC) com posterior secreção de GLP-1. 

 O canal para potássio sensível ao ATP (K
+
ATP) também tem sido reportado 

como possível envolvido na secreção de GLP-1 mediada por glicose. É proposto que o 

metabolismo da glicose aumenta os níveis de adenosina trifosfato (ATP), ocasionando o 

fechamento dos canais para potássio sensíveis ao ATP, despolarizando a membrana, 

aumentando os níveis de Ca
+ 

intracelular e a exocitose dos grânulos contendo GLP-1(30). 

Entretanto, estudos realizados in vivo com inibidores do K
+
ATP a glibenclamida, parecem 

não exercer efeito sobre a secreção de GLP-1 mediada por glicose (31). 

 Outro possível componente envolvido na via de secreção do GLP-1 mediado por 

glicose é o transportador de glicose 2 (GLUT2).Embora um estudo realizado em ratos 

knock-out para GLUT2 não tenha demonstrado diferenças na secreção de GLP-1, estudos in 

vitro e in vivo conduzidos com um inibidor do GLUT2 demostraram prejuízo na secreção de 

GLP-1 induzida por glicose (30,32,33) 

 

Proteínas 

A proteína da carne hidrolisada conhecida como peptona estimula fortemente a 

secreção de GLP-1 in vitro(34). Este mecanismo envolve o receptor sensível ao cálcio 

(CaSR) e os canais de Ca
2+

 voltagem dependente (VGCC(35). Evidências sugerem que o 

CaSR atua como um sensor de aminoácidos no intestino mediando à secreção de hormônios 

intestinais como CCK, GLP-1 e GIP de maneira dependente de macronutrientes. (34–37). 

Ainda sobre a secreção de GLP-1 medida por peptona, um estudo in vitro sugere o 

envolvimento da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) (38). Além disso, outros 

aminoácidos também têm sido descritos por estimular a secreção de GLP-1, dentre eles a L-

glutamina, glicina, alanina e L-fenilalanina. (35,39–41). 

Ademais, a ativação do receptor acoplado à proteína G, GPRC6A, e o transportador 

de peptídeo eletrogênico acoplado ao próton (PEPT1), também parecem estar envolvidos na 

secreção de GLP-1 mediada por aminoácidos(34,42). 
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Gorduras 

Gorduras estimulam a secreção de GLP-1 de maneira potente (43,44). Inibidores de 

lipase atenuam o aumento dos níveis plasmáticos de GLP-1 após refeição gordurosa(45,46). 

Apenas ácidos graxos com cadeia superior a 10  carbonos parecem estimular a secreção de 

GLP-1 (43,44). Muitos GPCRs têm sido relacionados à secreção de GLP-1 estimulada por 

ácidos graxos, entre eles o GPR40, o GPR119 e o GPR120 (47). 

Uma série de outros mecanismos diferentes dos GPCRs são associados à secreção de 

GLP-1 mediado por ácidos graxos. Dentre eles a proteína quinase C, a formação de 

quilomicrons pela ação da monoacilglicerolaciltransferase-2 e da 

diacilglicerolaciltransferase -1 (48,49). 

 

Microbiota intestinal 

A fermentação bacteriana de probióticos e carboidratos complexos não digeridos 

produzem ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs). Os SCFAs estimulam a secreção do GLP-

1 mediado por GPR43 e GPR41 (50). A dieta probiótica em camundongos ob/ob, foi capaz 

de aumentar o número de células-L intestinais, os níveis de RNAm de pró-glucagon bem 

como os níveis plasmáticos de GLP-1 (51). A bactéria Akkermanciamuciniphila tem sido 

associada à secreção de GLP-1, por aumentar o número e a secreção das células-L 

intestinais. (51). O indol, um produto da degradação do aminoácido triptofano pelas 

bactérias intestinais, também tem associação com a secreção de GLP-1(52). 

 

Ácidos biliares  

Os ácidos biliares primários e secundários (formados pela modificação bacteriana) 

agem como moléculas sinalizadoras e estimulam a secreção de GLP-1. Eles agem em dois 

receptores, o receptor nuclear farnesóide X (FXR) e o receptor transmembrana acoplado a 

proteína G, o TGR5 (GPBAR1)(53). 
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Os sequestradores de ácidos biliares (BAS) são resinas usadas no tratamento 

da hipercolesterolemia e da diabetes mellitus, estas substâncias aumentaram a secreção de 

GLP-1 em camundongos obesos submetidos à dieta hipercalórica (54). 

 

Mecanismos neurais 

Os estímulos originados no trato gastrointestinal convergem a neurônios eferentes. 

Os neurônios eferentes compreendem neurônios colinérgicos e não colinérgicos, 

responsáveis pela liberação de GRP (peptídeo liberador de gastrina), VIP (peptídeo 

intestinal vasoativo) e PACAP (peptídeo ativador de adenilil-ciclase pituitária) (55). 

A estimulação colinérgica dos receptores muscarínicos M1, M2 e M3, ocasiona 

liberação de peptídeo liberador de gastrina (GRP). Este peptídeo está presente no trato 

gastrointestinal e através da ligação ao seu receptor (GRPR), afeta a proliferação e 

diferenciação celular, assim como vias neuroendócrinas (56,57). Estudos realizados com 

perfusão vascular isolada de colón e íleo de ratos demonstraram que a estimulação de GRP e 

GRPR favorecem a secreção de GLP-1 (58,59). 

O ácido aminobutírico-γ (GABA) é conhecido por ser o principal neurotransmissor 

com atividade inibitória do SNC. Estudos in vitro sugerem que a ativação dos receptores 

desta substância, GABAA e GABAc, estimulam a secreção de GLP-1 (41,60).  

 

Hormônios e citocinas 

A somatostatina (SST) é um hormônio produzido pelas células-D localizadas no trato 

gastrointestinal. A secreção de somatostatina é estimulada pelo GIP, GLP-1 e CCK. A SST 

se liga ao seu receptor o SSTR5 acoplado a proteína Gαi e leva a redução dos níveis de 

AMPc nas células entéricas e consequentemente reduz a secreção de GLP-1 (61,62). 

O GIP ocasiona a secreção de GLP-1 in vitro e em camundongos submetidos à 

infusão endovenosa do mesmo, entretanto o GIP parece não exercer a mesma resposta 

secretora em humanos (8,63,64). 
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A grelina aumenta a secreção de GLP-1 induzida por glicose in vivo e in vitro através 

da quinase regulada por sinal extracelular 1 e 2 (ERK1/2) (65). A leptina também 

demonstrou ser capaz de estimular a secreção de GLP-1 in vivo e in vitro(21). O exercício 

físico demonstrou aumentar a secreção de GLP-1, um dos mecanismos provavelmente 

envolvidos é a IL-6 (66,67). Ademais estudos demonstraram que o TNFα, a RANTES 

(CCL5) e a insulina reduzem a secreção de GLP-1, enquanto que a progesterona, o NFKβ e a 

Nesfatina-1 estimulam a secreção de GLP-1 (35,65,68). Abaixo encontra-se um esquema 

representativo dos mecanismos neurais e nutricionais  e hormonais capazes de induzir a 

secreção de GLP-1 pelas células-L intestinais (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Os mecanismos de secreção de GLP-1 mediados por estímulos neurais e 

nutricionais. Dentre os mecanismos associados a secreção do GLP-1, as células L intestinais podem 

detectar os nutrientes que atravessam a luz intestinal, mas também respondem a estímulos 

parácrinos, neurais e hormonais. O estimulo de secreção de GLP-1 pela glucose está associado à 

inibição dos canais para K
+
, ativação do SGLT-1 e a ativação de receptores de sabor doce (T1R2 / 

T1R3) que ativam Gq e PLC. Os ácidos biliares estimulam a secreção de GLP-1 através dos 

receptores TGR5 e ativação da PKC. Os ácidos graxos atuam sobre os receptores GPR 40 e GPR 

120, e as proteínas podem atuar através do receptor de detecção do Ca2 
+
 (CaSR), que responde aos 

aminoácidos. 

 

O número e a sensibilidade das células intestinais  
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A inibição das vias de sinalização NOTCH aumenta o número de células-L 

intestinais bem como a secreção de GLP-1 in vitro e in vivo (69). Ademais, o ciclo 

circadiano também interfere na secreção do GLP-1 em resposta a ingestão de alimentos, bem 

como os genes: fator embrionário tireotrófico e proteína tirosina fosfatase 4 a 1 (70). 

 

1.3. A degradação do GLP-1 

O GLP-1 tem curta meia vida plasmática (1,5-3 min), devido à rápida inativação 

enzimática pela dipeptidil peptidase 4 (DPP4). A DPP4, também conhecida como CD26 é 

uma peptidase multifuncional. A DPP4 pode estar ancorada na membrana ou na forma 

solúvel. Esta enzima transmite sinais através da membrana e interage com outros peptídeos 

de membrana. Sua complexidade é reforçada pela grande quantidade de substratos 

degradados por meio de sua atividade catalítica, os quais desempenham funções em diversos 

tecidos incluindo sistema imune e neuroendócrino (Figura 6) (71–77). 

 

Substratos da DPP4 

Peptídeo Atrial Natriurético (BNP) 

Eritropoietina 

Eotaxina 

Peptídeo liberador de gastrina (GRP) 

Glucagon 

Peptideo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) 

Peptideo-2 semelhante ao glucagon (GLP-2) 

Polipeptídeo insulinotrópico dependente de glucose 

(GIP) 

Fator estimulante de colônias de granulócitos (G-

CSF) 

CSF de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) 

Hormônio liberador do hormônio do crescimento 

(GHRH) e 

Fator-1 de crescimento semelhante à insulina (IGF-

1) 

Proteína-1 do grupo de alta mobilidade (HMGB1) 

Quimiocina derivada de macrófago (MDC) 
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Proteina-1 inflamatória de macrófago (MIP-1), 

Quimiocina (C-C modificada) ligante 3- semelhante 1 

(CCL3L1) 

Oxintomodulina 

Polipeptídeo ativado por adenilil ciclase pituitária 

(PACAP) 

Neuropeptídeo Y (NPY) 

Peptídeo tirosina (PYY) 

Regulada sob ativação expressa e secretado por 

células T (Rantes) 

Fator-1 derivado de estroma celular (SDF-1) 

Substância P (SP) 

 

Figura 6. Substratos da Dipeptidil Pepetidase 4. 

 

Entre os diversos substratos que da DPP4 atua, destaca-se o GLP-1. Este peptídeo 

tem sua atividade limitada pela degradação enzimática exercida pela DPP4. A DPP4 cliva os 

dois resíduos N-terminais deste peptídeo resultado na formas inativa do GLP-1, o GLP-1 (9-

36 amida) (78) (Figura 7).  

 

Figura 7. Degradação enzimática do GLP-1 pela dipeptidil peptidase 4. A DPP-4 inativa 

o GLP-1 ao clivar os peptídeos na região amino terminal e induzir a formação de GLP-1 

(aminoácidos 9-36), essa rápida degradação pela DPP-4 limita os efeitos do GLP-1. 

 

O metabólito inativo, GLP-1 (9-36 amida) é eliminado pelo fígado e pelos rins 

(79,80). Experimentos em ratos demonstraram que a superexpressão da DPP4 acarreta 

naredução dos níveis de GLP-1 ativo no plasma. A partir disso, abordagens terapêuticas 

foram desenvolvidas a fim de aumentar a biodisponibilidade do GLP-1, o papel delas será 

discutido posteriormente. 
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Além da clivagem pela DPP4, estudos in vivo demonstraram que a neuropeptidase 

neutra (NEP) também pode degradar, em menor escala, o GLP-1 (7-36) e o metabólito GLP-

1 (9-36), gerando GLP-1 (28-36) (78). O principal produto da NEP é o GLP-1 (28-36)-

amida e ele pode ser metabolizado pelos hepatócitos gerando dois produtos a partir da 

clivagem N-terminal, o GLP-1 (29-36) e o GLP-1 (31-36). O papel fisiológico destes 

peptídeos ainda não está elucidado(81,82).  

 

1.4. O receptor de GLP-1 

O receptor de GLP-1 (GLP-1R) é uma proteína de 64 kDa pertencente à família dos 

receptores acoplados à proteína G (GPCR), classe B (secretina) e subclasse glucagon. 

Receptores deste tipo possuem 7 domínios α-helicoidais transmembrana (TM1-TM7), três 

alças extracelulares (EC1, EC2, EC3), três alças intracelulares (IC1, IC2, IC3), um grupo 

amino-terminal extracelular e um domínio carboxi-terminal intracelular(83,84). 

Experimentos realizados em ratos e camundongos demonstraram que o GLP-1R é 

expresso no trato gastrointestinal (tecido glandular do estômago, íleo e colón, enterócitos, 

vilosidades do jejuno, células Paneth) células endócrinas, cromogranina A, pulmões, rins 

(glomérulo e túbulo proximal), SNC (hipotálamo, hipocampo córtex cerebral, gânglio 

nodoso, astrócitos e micróglia, amígdala, neurônios GABA e septo lateral), pâncreas 

(células-β pancreáticas), células do sistema imune (timócitos, células da medula óssea, 

células do nódulo linfático, esplenócitos, linfócito intestinal intra-epitelial), pele 

(predominantemente nos folículos pilosos), coração (cardiomiócitos, endocárdio, endotélio 

microvascular, células musculares da arterial coronária, endocárdio e vasos) (85–91). Em 

humanos a expressão do receptor de GLP-1 é semelhante à distribuição nos roedores. O 

GLP-1R em humanos está presente no trato gastrointestinal (células gandulares da mucosa 

gástrica, células parietais e células enteroendócrinas nas glândulas do piloro), nos pulmões, 

rins, cérebro, pâncreas (células-β e ductos pancreáticos) e no coração (endocárdio) (89,92–

95). 
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A maior parte dos efeitos endócrinos do GLP-1 é mediada através da sua ligação da 

forma ativa do GLP-1 ao receptor GLP-1R. A ligação do GLP-1 ao seu receptor resulta na 

ativação da proteína G estimulatória (Gαs), estimulação da adenilil ciclase, aumento dos 

níveis de AMPc intracelular e ativação da proteína quinase A, bem como da proteína de 

troca ativada diretamente pelo AMPc (EPAC) (Figura 8) (96–98). 

 

 

Figura 8. Esquema representativo das principais vias de sinalização deflagradas pela 

ativação do GLP-1R. do GLP-1R. O GLP-1R é um GPCR, este receptor está acoplado à 

subunidade Gαs e, portanto, quando ligado ao seu agonista, o GLP-1, existe a ativação de adenilil 

ciclase (AC), formação de AMP cíclico (cAMP) e este fenômeno ativa a proteína quinase A (PKA) e 

a proteína de troca diretamente ativada por AMPC (EPAC). A ativação da PKA e da EPAC estão 

envolvidas nos efeitos pancreáticos mediados pelo agonismo do GLP-1R. 

 

1.5. As terapias baseadas em incretinas 

Como o efeito insulinotrópico do GLP-1 está parcialmente preservado na DMT2, 

diferente do GIP que não apresenta mais potencial insulinotrópico nesta condição, muitos 

esforços foram empreendidos pela indústria farmacêutica, a fim de viabilizar o emprego 

terapêutico deste peptídeo (99). Tendo em vista contornar a limitação imposta pela curta 

meia vida do GLP-1, foram criadas duas estratégias terapêuticas denominadas terapias 

baseadas em incretinas, são elas:  

• Os inibidores da DPPIV, que aumentam a meia vida do peptídeo endógeno. 
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• Os incretinomiméticos são os agonistas do receptor de GLP-1R, conhecidos 

como incretinomiméticos de curta duração ou análogos do GLP-1 resistentes a inativação 

enzimática da DPP4, conhecidos como incretinomiméticos de longa duração; 

 

1.5.1. Os inibidores da DPP4 

O primeiro inibidor seletivo da DPP4 criado foi o sitagliptina, seguidamente a 

vildagliptina, saxagliptina, linagliptina e mais recentemente a alogliptina. Estes agentes são 

administrados via oral e formulados sozinhos ou combinados com outros agentes anti-

hiperglicemiantes como a metformina (100). Abaixo encontra uma relação dos inibidores da 

DPP4 utilizados atualmente na pratica clínica para tratamento da DMT2 (Figura 9). 

 

Inibidores da DPP4 

Nome 

Genérico 
Alogliptina Linagliptina Saxagliptina Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina 

Nome 

comercial 
Nesina Trajenta Onglyza Januvia Galvus Suiny 

Via de 

Administração 
Oral Oral Oral Oral Oral Oral 

Frequência de 

Administração 
1 vez ao dia 1 vez ao dia 1 vez ao dia 1 vez ao dia 1-2 vezes dia 

2 vezes ao 

dia 

Dose 25mg 5mg 5mg 100mg 100mg 100mg 

Tempo 

de meia vida 
21 horas 12 horas 2,5 horas 12,4 horas 2,96 horas 4,37 horas 

Efeitos 

Adversos 

Cefaleia, 

diarreia, 

prurido, 

mialgia, 

disfunção 

hepática, 

pancreatite 

Distúrbios 

neuropsiquiá

tricos, 

pancreatite 

Cefaleia, 

infecção do 

trato 

respiratório, 

infecção 

urinaria, 

pancreatite 

Distúrbios 

neuropsiquiát

ricos, 

infecção do 

trato 

respiratório, 

pancreatite 

Distúrbios 

neuropsiquiátri

cos, cefaleia, 

tontura, 

lombalgia, 

diarreia, 

angioedema, 

aumento das 

enzimas 

hepáticas, 

hepatite, 

pancreatite 

Informação 

muito 

limitada 

 

Figura 9. Os inibidores da DPP4 utilizados na prática clínica 

 

1.5.2. Os Incretinomiméticos 

Existem cinco representantes desta classe, usados frequentemente para o tratamento 

da DMT2: exenatida, liraglutida, lixenatida, dulaglutida a albiglutida. Todas as drogas 
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aprovadas até hoje, pertencentes a esta classe de medicamentos, são administradas por via 

subcutânea. Estas drogas foram subclassificadas em incretinomiméticos de curta (agonistas 

do receptor de GLP-1) ou longa ação (análogos do GLP-1) devido suas diferenças 

estruturais que afetam diretamente a meia vida e o intervalo dentre as doses administradas 

destes medicamentos (101). Na tabela abaixo estão relacionados os incretinomiméticos 

utilizados na pratica clínica (Figura 10) 

 

Incretinomiméticos 

Nome genérico Exenatida Exenatida (liberação 

extendida) 

Liraglutida Lixisenatida 

Nome comercial Byetta Bydureon Victoza Lyxumia 

Via de 

administração 

Subcutanea Subcutanea Subcutanea Subcutanea 

Frequência de 

administração 

2 x ao dia 1 x na semana 1x ao dia 1 vez ao dia 

Dose 10ug 2mg 0,6mg 20ug 

Tempo de meia vida 2.4 horas 2.4 horas 13 horas 1,5-4,5 horas 

Efeitos adversos Eventos gastrointestinais, 

tontura, hematoma no local 

de aplicação, infecção do 

trato respiratório, efeitos 

neuropsiquiátricos, 

angioedema, problemas 

dermatológicos, alopecia, 

sonolência, pancreatite. 

Eventos gastrointestinais, 

neuropsiquiátricos, cefaleia, 

prurido no local de injeção, 

angioedema, problemas 

dermatológicos, alopecia, 

sonolência, pancreatite. 

Eventos gastrointestinais, 

cefaleia, formação de 

anticorpo anti-liraglutida, 

pancreatite. 

Eventos gastrointestinais, 

tontura, influenza, 

infecção do trato 

respiratório, infecção 

viral, sonolência, 

lombalgia, prurido no 

local de injeção, 

pancreatite. 

 

Fiigura 10.Os Incretinomiméticos utilizados na prática clínica. 

 

Os agonistas do GLP-1R são também chamados de incretinomiméticos de curta 

duração. Estas drogas foram desenvolvidas a partir da observação dos hábitos alimentares do 

monstro de Gila (Heloderma suspectum), um lagarto nativo do sudoeste dos Estados Unidos. 

Este animal apresenta uma frequência alimentar muito peculiar de forma que este só se 

alimenta quatro vezes ao ano. Durante os longos períodos de jejum o pâncreas deste animal 

não produz insulina, fica em estado dormente, entretanto nas raras ocasiões em que há 

presença de alimento, a secreção de insulina é reativada. Esta ação é desencadeada pela ação 

pancreática de um hormônio, secretado pelas glândulas salivares do animal, o exendin-4 

(102), uma substancia com efeitos muito semelhantes ao GLP-1 endógeno humano, 
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entretanto resistente à clivagem pela DPP4. A descoberta do exendin-4, influenciou a 

criação da exenatida (Byetta®) e do lixisenatida(103). 

 Os análogos do GLP-1 ou os também chamados incretinomiméticos de longa 

duração foram desenvolvidos baseados no GLP-1 humano. O liraglutida foi o primeiro 

incretinomimético de longa duração. Este peptídeo é um análogo do GLP-1 e possui 97% de 

homologia com a sequência do aminoácido humano nativo (101,104).  

 

1.6. Ações pancreáticas do GLP-1 

O GLP-1 foi primariamente descrito devido seu papel insulinotrópico. Estes efeitos 

tem relação com a atuação deste hormônio sobre as células beta-pancreáticas, que são as 

responsáveis pela secreção de insulina (105). 

Dentre as ações exercidas pelo GLP-1 que influenciam no controle glicêmico são 

citadas: o aumento da secreção de insulina, a melhora da sensibilidade à insulina e da 

captação periférica de glicose, além da redução do esvaziamento gástrico, da secreção de 

glucagon e da ingestão de alimentos(105). 

A maioria das funções fisiológicas desempenhadas pelo GLP-1, como: o 

esvaziamento gástrico, a saciedade, a neuroproteção, as funções cardiovasculares bem como 

os mecanismos de sinalização ao nível molecular deste peptídeo, ainda não estão totalmente 

elucidadas pelos trabalhos científicos. Entretanto, as vias de sinalização que se referem à 

síntese e secreção de insulina bem como a proteção das células-β já estão esclarecidas. Os 

efeitos do GLP-1 sobre a célula β-pancreática estão representados em um esquema abaixo 

(Figura 11).  
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Figura 11. Os efeitos do agonismo farmacológico do GLP-1R sobre a célula beta 

pancreática. Adaptado de: Madeleine M. Fletcher, 2016. A sinalização de GLP-1R na célula-beta 

pancreática depende de mecanismos relacionados ao acoplamento a Gαs e ativação da PKA e da 

EPAC. Este processo leva a exocitose de insulina dependente do Ca
2+

, a transcrição do gene da pró-

insulina, ao sinal de sobrevivência da célula-β e a neogênese através da Ciclina D e ativação de 

CREB pela Bcl-2 e PI3K/PKB. O aumento do cálcio intracelular também aumenta a produção de 

ATP mitocondrial promovendo estocagem de insulina. A sinalização independente da proteína G 

ocorre através da regulação da β-arrestina a qual ativa a ERK, aumenta a produção de AMPc e 

estimula a atividade da CREB e a expressão de IRS-2. 

As vias PKA e Epac2 e subsequente produção de AMPc, estão diretamente 

envolvidas na transcrição do gene da pro insulina e biossíntese/secreção de insulina (98). 

Além disso, a ativação da PKA inibe os canais KATP, aumentando Ca
2+

 intracelular, através 

do influxo de Ca
2+

 mediado pelos canais de Ca
2+

 voltagem dependente (VGCC), canais de 

cátion e mobilização do cálcio intracelular. Estes efeitos combinados levam ao aumento do 

Ca
2+

 citosólico e subsequente despolarização da membrana das células β-pancreáticas, 

resultando em exocitose da insulina. A Epac2 também está envolvida na exocitose de 

insulina dependente de Ca
2+

, através da regulação da Rap1 pela fosfolipase-C-ε(106). 

O GLP-1 favorece o armazenamento de insulina em células β-pancreáticas através do 

subexpressão de canais dependentes da voltagem de K
+
 (kV) e correntes Kv o que leva ao 

aumento da produção de ATP mitocondrial e impede a repolarização da célula-beta 

(107,108). O processo de ativação da proteína ligante ao elemento de resposta do AMPc 

(CREB) por Bcl-2, está envolvido na sobrevivência e proliferação de células β, ao passo que 

a neogénese de células- β está associada com a ativação de PKA de MAPK e ciclina D1. A 
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inibição da apoptose de células-β é regulada pela subexpressão de Akt / PKB mediado pela 

ativação de PI 3-quinase, através da inibição de capazes, NFkB e FoxO1. O GLP-1 também 

promove a proliferação de células-β através da expressão de genes IRS-2 mediada por 

CREB, que levam à ativação da via PI3K/PKB. A proliferação e diferenciação de células-β 

está associada a PI3K e à atividade da ERK1/2 (109,110). Além disso, o estimulo do GLP-

1R também ativa a β-arrestina, a qual aumenta a produção de AMPc e a secreção de insulina 

através da ativação da ERK/CREB e expressão do IRS2(111). 

1.7. Ações Extra Pancreáticas do GLP-1 

Estudos sugerem que o GLP-1 está associado à diversos efeitos pleiotrópicos, tais 

como: redução do esvaziamento gástrico, aumento da saciedade, estimulo à secreção de 

insulina pela célula-β pancreática, de maneira glicose dependente, bem como preservação da 

integridade e função destas células, além de desempenhar ações neuroprotetoras, 

cardioprotetoras, anti-inflamatórias e renoprotetoras (105) (Figura 12). Estas ações serão 

discutidas a seguir. 

 

Figura 12. Os efeitos pleiotrópicos do GLP-1. O GLP-1 através do agonismo do seu 

receptor GLP-1R desempenha vários efeitos pleiotrópicos que vão além da atuação clássica sobre as 

células alfa pancreáticas e incluem: ações anti-inflamatórias, gastrointestinais, cerebrais, cardíacas e 

renais. 
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1.7.1. Ações gastrointestinais e neuronais do GLP-1 

O GLP-1 é um mediador humoral do fenômeno chamado “ileal brake” ou freio íleal 

na sua tradução literal. Este fenômeno é desencadeado principalmente por gorduras e 

corresponde a desaceleração do trânsito intestinal, o que favorece a absorção dos nutrientes e 

inibe o aumento da secreção e da motilidade gástrica. Desta forma, o GLP-1 exerce ações 

humorais não somente através de seus efeitos como hormônio incretina, mas também através 

de ações no eixo entero-insular (112) (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Peptídeo-1 semelhante ao glucagon aumenta a secreção de insulina e reduz a 

glicemia e o apetite. Adaptado de Torekov et al, 2011 e Williams, 2009. Após a ingestão de 

alimento existe a secreção do GLP-1 pelas células L-intestinais a qual ativa a aferência vagal.  O 

GLP-1 ativa os neurónios do núcleo do projeto do trato solitário (NTS) projetados para o núcleo 

arqueado hipotalâmico (ARC), para modular a saída do motor vagal ao pâncreas (e outros tecidos 

não representadas na figura), aumenta a secreção de insulina em estados de hiperglicemia e suprime 

a secreção de o glucagon, reduzindo a glicemia. O GLP-1 sistêmico também pode acessar o cérebro 

através da passagem pela barreira hematoencefálica. No cérebro, a secreção de GLP-1 no NTS e 

projeções para os neurônios paraventricular (PVN) leva a ativação do receptor de GLP-1, o que 

promove a saciedade e anorexia. 

 

A administração periférica de agonistas de GLP-1R exerce ações cerebrais através de 

vias humorais e adicionalmente através da via neural. Os agonistas do GLP-1R atuam 
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diretamente sobre o hipotálamo onde exercem efeitos locais primariamente em neurônios no 

núcleo arqueado (ARC), potencializando a saciedade e reduzindo a sinalização da fome 

(Figura 10) (113).   

A injeção de liraglutida no ARC, PVN e LHA reduz o consumo de alimento, 

entretanto o núcleo ventromedial parece não estar envolvido neste fenômeno. A 

administração local de liraglutida no VMH estimula a termogênese do tecido adiposo 

marrom (114).  

 

1.7.2. Ações hepáticas do GLP-1 

O acúmulo de gordura no fígado induz a resposta inflamatória associada à esteato-

hepatite não alcoólica. A administração de agonistas do receptor de GLP-1R está associada à 

redução dos valores de alanina aminotransferase e da aspartato aminotransferase em 

pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, além de favorecer o metabolismo 

lipídico e reduzir a massa gorda. O tratamento com liraglutida previne a doença hepática não 

alcoólica através da redução a apoptose mediada pelo estresse ocasionado por espécies 

reativas de oxigênio em ratos alimentados com dieta gorda (HFD). Além disso, neste 

modelo, o GLP-1 ainda demonstrou reduzir a estetatose e a inflamação lobular, 

provavelmente através do aumento da Sirtuina-1 (SIRT1). O em ratos HFD, o tratamento 

com exendin-4 reduz a expressão hepática de marcadores inflamatórios como TNF-α, IL-1β, 

e IL-6, bem como a infiltração de macrófagos. Em ensaios clínicos o tratamento com 

liraglutida durante 96 semanas reduziu a expressão de marcadores inflamatórios em 70 % 

dos pacientes (115). 

 

1.7.3. Ações cardiorrenais do GLP-1 

 

Cardioproteção 

Estudos recentes têm demonstrado que os agonistas do GLP -1R possuem 

efeitos cardioprotetores. Estes fármacos diminuem a apoptose de cardiomiócitos 
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por meio da ativação de proteínas anti -apoptóticas, ativam vias de sinalização 

citoprotetoras, reduzem o tamanho do infarto e melhoram o fluxo coronariano por 

meio de ações vasodilatadoras (116–120). Camundongos nocaute para o GLP-1R 

exibem aumento da espessura da parede e aumento da pressão diastólica final no 

ventrículo esquerdo (VE) comparado a camundongos selvagens (121), sugerindo 

que a ativação endógena do GLP-1R pode desempenhar um importante papel 

sobre a função cardíaca. Estudos piloto avaliaram o efeito do GLP-1 em 

indivíduos diabéticos e não-diabéticos com insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC). Num estudo envolvendo 12 pacientes com insuficiência cardíaca avançada 

(estágios III e IV), a infusão de GLP-1, durante 5 semanas, melhorou 

significativamente a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e o  consumo 

máximo de oxigênio destes indivíduos durante esforço físico (122). Efeitos 

benéficos semelhantes sobre a função do VE em pacientes com ICC foram 

corroborados por estudos subsequentes (123,124).  

Além disso, os agonistas de GLP-1R desempenham efeitos benéficos como a 

redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Sabe-se 

que o uso prolongado de agonistas de GLP-1R ocasiona redução de peso corpóreo e que este 

efeito parece estar associado com a diminuição da gordura tanto visceral como subcutânea 

(JENDLE et al., 2009). Recentemente foi aprovado pelo FDA o tratamento terapêutico 

obesidade com o liraglutida. Tal tratamento utiliza doses diárias de 3,0 mg/dia, a qual é 

superior a dose utilizada para o tratamento do DMT2 (entre 0,6 e 1,8 mg/dia)(CHRISTOU; 

KATSIKI; KIORTSIS, 2016; PI-SUNYER et al., 2015). Ademais, a terapia com agonistas 

de GLP-1R associa-se a redução dos valores de triglicérides, em como ao aumento do 

colesterol HDL (CHRISTOU; KATSIKI; KIORTSIS, 2016; PONZANI, 2013). O efeito 

descrito é resultante da melhora dos níveis lipídicos após a ingestão de alimento, o qual é 

mediado pelo GLP-1 (BANDSMA et al., 2010).   Além dos efeitos descritos, o uso do 

liraglutida também está associado a menor risco de ataque cardíaco e acidente vascular 

cerebral. (MARSO et al., 2016). 
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Vasoproteção  

O GLP-1R é altamente expresso na vasculatura, sendo encontrado tanto em 

células endoteliais como em células musculares lisas vasculares humanas, 

bovinas e murinas (125,126). Em roedores, as ações vasodilatadoras dos 

agonistas de GLP-1R foram observadas em diversos leitos vasculares incluindo a 

artéria aorta, coronária, femoral, renal e pulmonar bem como em vasos de 

resistência (127–129). Ademais, tanto o GLP-1 nativo como os demais agonistas 

de GLP-1R sintéticos são capazes de melhorar a função endotelial em pacientes 

com DMT2 por mecanismos independentes da glicemia (128–131). Os 

mecanismos pelos quais a ativação do GLP-1R medeia seus efeitos vasoprotetores 

envolve aumento da produção de óxido nítrico (NO), por meio da ativação da NO 

sintase endotelial (eNOS), bem como por meio do aumento dos níveis de AMPc 

em células musculares lisas(125,126). Efeitos vasoprotetores dos agonistas de 

GLP-1R foram relatados em modelos de injúria vascular aguda no qual a 

administração de exenatida inibiu a formação de neo-íntima e a proliferação de 

células musculares lisas após injúria mecânica (132). Além do mais, o tratamento 

crônico com exendina-4 reduziu a formação de lesão aterosclerótica em 

camundongos deficientes em apolipoproteína E (ApoE) submetidos à dieta 

hiperlipídica (133). Ambos os estudos relataram redução da inflamação vascular 

em resposta ao tratamento com agonistas do GLP-1R que foi atribuído à 

diminuição da infiltração vascular de células  inflamatórias. Estudos in vivo e in 

vitro demonstraram que o GLP-1 é capaz de reduzir a liberação de citocinas 

induzidas por lipopolissacarídeos (LPS) em macrófagos, inibir a migração de 

linfócitos T, reprimir a expressão de moléculas de adesão por célula s endoteliais 

e diminuir a proliferação de células musculares lisas  (133–135). Em conjunto, 

estes efeitos foram responsáveis por reduzir a mortalidade em modelo 

experimental murino de sepse induzido por LPS (136). 
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Renoproteção 

 Os efeitos dos agonistas do GLP-1R e dos inibidores da DPPIV tem sido 

extensivamente estudados em modelos de nefropatia diabética, onde atuam reduzindo a 

proteinúria, esclerose glomerular, expansão da matriz mesangial, estresse oxidativo e 

inflamação (137,138).  

A inflamação é um fator de risco para nefropatia (139). O GLP-1R é expresso nos 

capilares e paredes vasculares do glomérulo de rins de camundongos, no glomérulo e túbulo 

contorcido proximais de ratos e porcos (85,140). A deficiência de GLP-1R contribui para a 

progressão da nefropatia diabética em camundongos C57BL/6-Akita, e o tratamento com 

liraglutida atenua a progressão da nefropatia neste modelo (141). Ademais estudos sugerem 

que o tratamento com agonista do receptor de GLP-1R, o exendin-4 está associado com a 

menor infiltração de macrófagos e moléculas inflamatórias em modelos de nefropatia 

diabética. O tratamento com exendin-4 diminui a expressão gênica de CD14, ICAM-1, e 

TGFβ1 em córtex renal, além de prevenir a infiltração de macrófagos e reduzir o estresse 

oxidativo em células tubulares renais de animais induzidos à diabetes por STZ (142–145).  

Em um modelo experimental não diabético de dano glomerular o tratamento com 

alogliptina (20 mg/kg/dia), anagliptina (300 mg/kg/dia), ou exendin-4 (10 µg/kg) reduziu a 

infiltração de macrófagos no rim (146). Em um modelo de doença renal induzido por 

cisplatina, o tratamento com alogliptina diminuiu o dano renal através de efeitos anti-

apoptóticas (147). Adicionalmente o tratamento com exendin-4 ou sitagliptina reduziu 

significativamente a infiltração de macrófagos bem como a expressão de citocinas 

inflamatórias em um modelo de isquemia e reperfusão (148). Estes dados em conjuntos 

sugerem que as terapias baseadas em incretinas exercem um efeito renoprotetor através da 

redução da infiltração de macrófagos e de mediadores pró inflamatórios (142). 

 Evidencias pré-clínicas sugerem que o complexo GLP-1/GLP-1R restringe a 

inflamação bem como atenua a hipertrofia renal e a hiperfiltração glomerular em diabéticos. 

Existem evidências que suportam a hipótese de que o complexo GLP-1/GLP-1R bem como 
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a ativação farmacológica do mesmo, estão associados à redução da hipertrofia e da 

hiperfiltração renal em modelos diabéticos, além da ação anti-inflamatória contra os efeitos 

citotóxicos da hiperglicemia (149). 

 

Ações anti-hipertensivas dos incretinomiméticos 

Além dos efeitos renoprotetores acima descritos, a administração farmacológica de 

GLP-1 está associada à homeostase de sódio e água. Em 1996, demonstrou-se, pela primeira 

vez, que a administração exógena de GLP-1 em ratos induzia diurese e natriurese (150). Este 

achado foi posteriormente confirmado em seres humanos e em numerosos modelos 

experimentais incluindo animais diabéticos e não diabéticos (151–153). Ademais, estudos 

apontam que a ocorrência de diurese e natriurese induzida pelo GLP-1está associada a 

inibição da atividade da isoforma 3 do trocador Na
+
/H

+
 (NHE3) (85,152,154).De fato, 

estudos conduzidos em nosso laboratório, utilizando células da linhagem LLC-PK1 expostas 

ao exendin-4, mostraram que a ativação do receptor GLP-1R diminui significantemente a 

atividade do NHE3 in vitro (154). Investigamos também os efeitos do GLP-1 sobre a 

atividade do trocador NHE3 in vivo. Inicialmente, demonstramos por meio de RT-PCR e 

immunoblotting que o receptor de GLP-1R está expresso em túbulo proximal renal de ratos. 

A seguir, estudos de microperfusão estacionária in vivo demonstraram que o GLP-1 (20 nM) 

reduz significativamente a atividade do NHE3 em membrana apical de túbulo renal. Esta 

inibição da atividade do NHE3 induzida pelo GLP-1 é acompanhada por um aumento dos 

níveis de fosforilação dos resíduos de serina 552 e 605, sítios consenso para proteína quinase 

A (PKA), presentes na cauda citoplasmática do transportador  (85).  

Diversos estudos indicam que o tratamento com incretinomiméticos causa redução 

da pressão arterial em modelos de animais hipertensos (155–157).  Em ratos Dahl sensíveis 

ao sal, a administração crônica de GLP-1 ou de seu análogo AC-3174 atenuou de modo 

significativo o desenvolvimento de hipertensão por meio do aumento do fluxo urinário e da 

fração de excreção de sódio confirmando que o GLP-1 possui propriedades natriuréticas e 

diuréticas que contribuem para o seu efeito anti-hipertensivo (155). O sistema renina 
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angiotensina aldosteroan é um importante regulador do balanco idroeletrolitico e da pressã 

raterial sitemica atraves de sua atuação renal e/ou sistemica (158). A despeito disso, estudos 

demonstraram que o agonismo do receptor de GLP-1 associa-se menor atividade do SRA e 

que a administração de exendin-4 atenuou a progressão da hipertensão em camundongos 

obesos sensívei ao sal infundidos com doses pressóricas de angiotensina-II (156,157). 

Ensaios clínicos recentes demonstraram que a administração de GLP-1 ou seus 

análogos reduzem os níveis de pressão sanguínea (155,159,160). Um estudo envolvendo 

dados de seis estudos clínicos, verificou que o efeito anti-hipertensivo do exenatida persistiu 

durante pelo menos seis meses (155). Além disso, verificou-se que a utilização deste 

incretinomimético diminui a pressão arterial sistólica quando comparado com o tratamento 

com placebo ou com insulina, enquanto que as maiores efeitos anti-hipertensivos são mais 

elevados em pacientes com pressão sanguínea sistólica basal acima de 150 mmHg (161). 

Com base no exposto conclui-se que os agentes incretinomiméticos e inibidores da DPPIV 

podem neutralizar mecanismos que induzem hipertensão sal-sensível em pacientes obesos, 

diabéticos, ou que sofrem de síndrome metabólica. 

 

1.7.4. O efeito endógeno do GLP-1 sobre a função renal 

Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa foram dedicados a investigar o efeito 

da sinalização endógena do receptor de GLP-1 e a atividade do NHE3. Para esta observação 

utilizou-se o antagonista do receptor de GLP-1R, o exendin-9. Com base nos dados obtidos, 

sugere-se que o bloqueio da sinalização endógena do GLP-1R exerce efeitos antidiuréticos e 

anti-natriuréticos por reduzirem o RFG e inibirem a reabsorção de sódio dependente do 

NHE3 em túbulo proximal. Ademais, especula-se que a sinalização endógena GLP-1R 

exerce uma ação natriurética tônica que contribui para a regulação do equilíbrio de sódio e 

pode impedir a expansão do volume e manter a pressão do sangue dentro dos limites 

normais (162).  

Está bem estabelecido que o agonismo farmacológico do GLP-1R está associado à 

redução da pressão arterial e a renoproteção, através de mecanismo que incluem a indução 



46 
 

de diurese e natriurese associada a inibição da atividade do trocador NHE3 em túbulo 

proximal renal, ações anti-inflamatórias e redução do estresse oxidativo intra-renal. No 

entanto ainda não se sabe se o GLP-1 endógeno pode desempenhar estes mesmos efeitos. O 

objetivo deste estudo é testar a hipótese de que o GLP-1 endógeno está associado à 

modulação dos níveis pressóricos em ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Além disso, 

investigar se o agonismo do GLP-1R exerce ações renoprotetoras, ao passo que o bloqueio 

de GLP-1R piora a função renal nos SHR. 

 

2. Objetivos 

• Investigar se o bloqueio do GLP-1 endógeno é capaz de aumentar a pressão 

arterial e se este efeito está associado ao aumento da atividade do NHE3 em túbulo proximal 

renal em um modelo de hipertensão arterial essencial. 

• Investigar se o bloqueio do GLP-1R piora o dano renal de ratos hipertensos 

ao passo que o agonismo farmacológico deste receptor exerce renoproteção em um modelo 

de hipertensão arterial essencial. 

 

3. Métodos 

Todos os experimentos foram realizados em conformidade com os princípios éticos 

em pesquisa animal do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e foram aprovadas 

pelo Comitê de Cuidado e Uso Institucional Animal, sessão de 21/08/2014, Protocolo de 

Pesquisa nº 094/14 (Anexo 1). 

Os experimentos foram realizados em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) de 5 

semanas de idade obtidos do Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da 

Ciência em Animais de Laboratório (CEMIB) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 
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Os ratos foram alojados no biotério da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, em condições de temperatura controlada (22ºC), o ciclo claro-escuro de 12 horas 

e umidade relativa (60 %), com livre acesso à água e alimentos. 

  

3.1. Desenho Experimental 

Este trabalho foi conduzido com ratos espontaneamente hipertensos (SHRs), com 39 

dias de vida, divididos em três grupos e tratados durante 4 semanas com: 

1) SHR-CTRL= tratados com o veículo (solução salina) 

2) SHR-Ex-9 = tratados com 25 µg /rato/dia de exendin–9 (antagonista de GLP-1R) 

3) SHR-Ex-4= tratados com 1,0 µg/rato/dia de exendin-4 (agonista do receptor de 

GLP-1R). 

O tratamento foi realizado através do implante subcutâneo de minibombas osmóticas 

no dorso dos ratos. A pressão arterial foi aferida por pletismografia caudal antes do início do 

tratamento e após, semanalmente. Na última semana de tratamento, os ratos foram alojados 

em gaiolas metabólicas para avaliação do consumo alimentar, ingestão de água e fluxo 

urinário e coleta de urina para análises posteriores. Ainda na última semana de tratamento 

foi realizada a coleta de sangue da artéria infra orbital para análise da glicemia e insulinemia 

de jejum. No último dia de tratamento a pressão arterial sistêmica foi aferida de maneira 

direta nos SHR anestesiados. Parte dos ratos foram encaminhados para a análise da 

hemodinâmica renal ou submetidos ao experimento de microperfusão estacionária. Após a 

eutanásia os tecidos renais e o sangue foram coletados para análises bioquímicas e 

moleculares (Figura 14). 
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Figura 14 Desenho experimental do estudo. Foi realizado tratamento de 4 semanas com 

ratos espontaneamente hipertensos com antagonista do receptor de GLP-1 (exendin-9), agonista do 

receptor de GLP-1 exendin-4) e veículo. 

 

3.2. Avaliação Biométrica 

Os ratos foram pesados antes do tratamento se iniciar e, semanalmente, durante todo 

o tratamento. A partir destes dados foi calculado o ganho de peso ponderal. 

No dia da morte dos ratos, os rins foram seccionados, a cápsula renal foi removida e 

o peso do órgão foi aferido em balança analítica de precisão e expresso em miligramas. A 

partir da média obtida dos dois rins de cada animal, os dados do peso renal foram 

padronizados por quilograma de peso corpóreo. 

 

3.3. Medida da pressão arterial 

A pressão arterial caudal foi aferida antes do início do tratamento e após 

semanalmente de maneira indireta em ratos acordados, por meio de pletismografia caudal 

(BP Pressão Arterial Sistema de Análise -2000; Visitech Systems, Apex, NC). Antes do 

registro de tais medidas, os ratos foram treinados por 4 dias para se adaptar aos 

procedimentos experimentais. O procedimento foi realizado sempre no período matutino, 

pelo mesmo operador, durante cerca de 20 minutos.  
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No último dia de tratamento, a medida de pressão arterial foi realizada de maneira 

direta nos SHR anestesiados. A partir desta análise se obteve os valores de pressão arterial 

sistólica, diastólica e a frequência cardíaca. Os SHR foram anestesiados com xilazina e 

cetamina intraperitoneal (10mg/kg e 100mg/kg) em seguida houve a canulação da artéria 

femoral direita com um cateter de pressão de PE- 10 previamente preenchido por solução de 

salina e heparina e então, houve o registro das informações durante o período necessário 

para se obter um intervalo de aquisição de 15 minutos com o sistema Biopac (Biopac 

Systems Inc, EUA). Os dados obtidos foram avaliados com o programa Windaq. 

 

3.4. Avaliação da função renal 

Na última semana do tratamento, os SHRs foram alojados individualmente em 

gaiolas metabólicas durante quatro dias consecutivos: o primeiro dia para acostumar os ratos 

nas gaiolas e os três dias seguintes para coletar a urina de 24 h. Durante este período, o 

registro do fluxo urinário, bem como do consumo alimentar e da ingestão de água foram 

monitorados diariamente.  

As amostras de urina coletadas durante a realização da gaiola metabólica foram 

utilizadas para avaliar a função renal. 

 

-Fluxo Urinário 

O volume urinário foi medido e utilizado para calcular o fluxo urinário, corrigido 

pelo peso do rato e pelo tempo de coleta.  

O fluxo urinário é expresso em ml/Kg/24h, fazendo-se o volume da urina em ml 

divido pelo peso do animal em Kg.  

 

-Ritmo de Filtração Glomerular 

O ritmo de filtração glomerular foi estimado através do clearance de creatinina e foi 

expresso em ml/min/Kg. A creatinina urinaria foi determinada por meio de kit 
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(Labtest,Lagoa Santa, MG, Brasil) e a creatinina plasmática foi aferida pelo aparelho 

Beckman Coulter Synchron CX7 Analyser (Beckman Coulter, Fullerton, CA). 

Para a determinação do ritmo de filtração glomerular (RFG) foi utilizado o valor do 

fluxo urinário (padronizado pelo peso do animal) multiplicado pelos dados obtidos pelo 

clearance de creatinina (mg/L), ou seja, o fluxo urinário multiplicado pela concentração da 

creatinina urinária, divido pela concentração da creatinina plasmática. 

RFG = Φ urinário X Creatina urinária/ Creatinina plasmática (ml/min). 

 

-Carga excretada de sódio e potássio urinários  

A concentração urinária de sódio foi determinada pelo analisador de eletrólitos, 

ABL800 FLEX (Radiometer Copenhagen) e utilizada para calcular a carga excretada destes 

íons, expressos em mEq/kg/24h. 

Para a calcular a carga excretada de sódio, o valor do fluxo urinário (padronizado 

pelo peso do animal) foi multiplicado pela quantidade de sódio presente na urina coletada de 

cada animal. 

CE Na
+
 = Φ urinário x Na

+
 urinário 

 

-Fração de excreção de Sódio 

O cálculo da fração de excreção de sódio na urina foi obtido pela seguinte equação:  

FENa = [(UNa x PCr) / (PNa x UCr)] x 100 (%) 

Onde: 

 UNa= Sódio urinário; 

PCr= Creatinina plasmática; 

PNa= Sódio plasmático e 

UCr= Creatinina urinária. 

 

- Clearance de Lítio 
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A concentração urinária de lítio foi aferida por fotômetro de chamas (Micronal B262, 

São Paulo, Brasil), os resultados foram expressos em ml/min/Kg. 

O clearance de lítio representa a depuração plasmática do lítio por minuto e foi 

calculado pela seguinte fórmula: 

ClLi=ULi x V / PLi 

Onde: 

 ULi= concentração urinaria de lítio; 

V= fluxo urinário e  

PLi= concentração plasmática de lítio. 

 

-Excreção urinária de proteínas  

A concentração de proteínas excretada na urina por dia foi determinada utilizando-se 

o kit sensiprot da Labtest. A análise da excreção de albumina urinária foi realizada por meio 

de ensaio imunoenzimático (Nephrat, Exocell). Os valores obtidos foram padronizados pela 

creatinina urinária. 

 

3.5. Hemodinâmica Renal 

Parte dos SHR foi destinada à avaliação do fluxo plasmático renal em colaboração 

com a Dra. Maria Heloisa Massola Shimizu, do Departamento de Nefrologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. Os SHR foram anestesiados com pentobarbital 

sódico (50mg/Kg) via intraperitoneal. Os SHR foram traqueotomizados para manutenção de 

ventilação eficiente com tubo de polietileno PE-240. A artéria carótida esquerda foi 

cateterizada com PE-60 para controle de Pressão arterial média por meio do aparelho Biopac 

Systems, Inc, Model MP100 (Santa Barbara, California, EUA). Foi então realizada uma 

incisão mediana abdominal, o pedículo renal esquerdo foi dissecado e a artéria renal isolada, 

nesta foi acoplada uma sonda de fluxo ultrassônico que estima o fluxo sanguíneo renal em 

ml/min (T110; Transonic Systems, Bethesda, MD, USA). Para estimar a resistência vascular 
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renal o valor da pressão arterial media aferida durante o experimento, foi dividida pelo valor 

do fluxo sanguíneo renal, o resultado foi expresso em mmHg/ml/min. 

 

3.6. Microperfusão estacionária in vivo 

Os experimentos de microperfusão estacionária in vivo foram realizados em 

colaboração com o grupo de Biofísica Renal, coordenado pela Prof. Dr. Gerhard Malnic do 

Departamento de Fisiologia e Biofísica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo. Estes experimentos visaram avaliar a atividade do NHE3 determinando-se o 

fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3), medido por meio de um microeletrodo de resina 

sensível a H+, em membrana apical de túbulo proximal de ratos SHR pertencentes aos três 

grupos experimentais (SHR, SHR+Ex-4 e SHR+Ex-9). Seguindo um protocolo previamente 

descrito por Malnic e Mello- Aires, 1971 e Amorim e Malnic, 2000, os ratos utilizados neste 

protocolo permaneceram alimentados com dieta normal de laboratório e com água a vontade 

até o momento do procedimento. 

Para este procedimento, os SHR foram anestesiados com uma injeção intramuscular 

de Zoletil (tiletamina + zolazepam) e Xilazina nas doses de 50 e 5 mg/kg. Após serem 

devidamente anestesiados, os ratos foram levados a uma gaiola de Faraday e colocados em 

uma mesa cirúrgica aquecida a 37 ºC, realizando-se uma traqueostomia para a melhor 

ventilação dos ratos. Em seguida, a jugular foi exposta e canulada para a infusão de uma 

solução fisiológica com manitol 3%, a 0,05 ml/min, com o intuito de tornar os túbulos mais 

visíveis, já que o manitol é um diurético osmótico. 

Os ratos tiveram o rim esquerdo exposto através de uma incisão lombar, liberado da 

gordura perirrenal através de divulsão por meio de uma tesoura oftálmica e pinças pequenas. 

Depois de separado, o rim foi fixado e imobilizado com solução de Ringer Agar 5% in situ 

em um suporte para rim de Lucite. Posicionou-se um microscópio estereoscópio acima da 

mesa cirúrgica para que a superfície renal pudesse ser visualizada. Os túbulos renais foram 

observados utilizando-se um aumento de 40 à 100 vezes. O rim foi banhado por solução 
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Ringer à 37 ºC durante todo o procedimento. A cauda do rato foi seccionada na extremidade 

e mergulhada em Becker contendo solução salina e fazia contato elétrico por ponte de ágar 

de KCl com uma hemicélula de Ag/AgCl. Desta forma, o compartimento extracelular do 

animal foi utilizado como nível de referência das medidas realizadas. Feito isto, iniciou-se 

de fato a microperfusão.  

Com o auxílio de uma micropipeta dupla, um túbulo proximal foi puncionado. Um 

ramo da micropipeta foi utilizado para injetar solução de perfusão corada com verde-FDC, e 

o outro para injetar óleo de rícino corado com Sudan-black, utilizado para bloquear as 

colunas de fluido injetadas no lúmen. Para se injetar o conteúdo das micropipetas no lúmen 

do túbulo puncionado, estas foram conectadas, através de tubos de polietileno, a seringas de 

vidro para aplicação de ar sob pressão. No mesmo nefro, reconhecido pela perfusão com 

solução corada, foi implantado um microelétrodo de dois ramos, assimétrico, para a medida 

de pH a partir da variação do potencial elétrico. Os microelétrodos para a medida do pH 

foram calibrados antes e depois da perfusão do rim com solução tampão ringer-fosfato 

contendo 20 mM de fosfato e 130 mM de NaCl a 37 °C. Os valores de pH dos padrões 

foram ajustados para 6,5; 7,0 e 8,0 por meio de 0,1 N de NaOH ou HCl, obtendo-se a partir 

daí um valor de potencial para cada pH conhecido. Para cada túbulo se obteve um valor 

médio de pH estacionário, bicarbonato estacionário (HCO3-), meia-vida de acidificação 

(t1/2) e fluxo de bicarbonato (JHCO3). Para se medir o potencial elétrico utilizando-se o 

eletrodo de dois ramos, utilizou-se um sistema de medição experimental constituído por 

hemicélulas eletroquímicas ligadas a um voltímetro de alta impedância. Uma das 

hemicélulas era formada pelo ramo de maior diâmetro do eletrodo, seletivo ao H
+
 e a outra 

era formada pelo ramo fino do microelétrodo. Em seu interior era colocado um fio de prata 

devidamente cloretado. Este ramo era preenchido de solução de KCl. 

As medidas eram realizadas, para cada canal, comparando-se a diferença de potencial 

entre o eletrodo ligado ao canal e o terra do aparelho. O terra do aparelho estava conectado, 

através de um fio de cobre, à gaiola de Faraday que estava conectada, através de uma placa 

de liga de cobre e zinco e um fio de cobre, a uma terceira hemicélula. Esta terceira 
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hemicélula era constituída de um fio de prata cloretado submerso em uma solução de cloreto 

de potássio 3M. O valor da diferença de potencial (DDP) entre o ramo do microelétrodo 

preenchido com resina auxiliou na mensuração do pH da solução. O potencial de equilíbrio 

de um eletrodo íon-seletivo sensível à pH varia de acordo com a concentração de íon H+ na 

solução, para isto um dos eletrodos deve ter um potencial constante. Não foi considerado o 

potencial transmitido ao aparelho pelo terra, permanecendo apenas as variações por pH. 

Deste modo obteve-se um potencial para cada pH de calibração e, a partir desses potenciais 

é possível calcular o quanto o potencial medido no voltímetro varia para cada unidade de 

pH. As curvas de DDP foram obtidas a partir da solução perfusora inicial (pH0) até um valor 

estacionário da DDP, correspondente ao nível mais ácido do pH luminal. Então, se originou 

uma curva que atinge um valor estacionário. Assim, a reabsorção de bicarbonato do túbulo 

proximal foi calculada através da medida contínua do pH luminal por meio de 

microelétrodos em uma coluna de fluido contendo bicarbonato isolada do fluído tubular 

(Malnic e Mello Aires, 1971). 

O valor de pH obtido da maneira exposta acima foi utilizado para determinar a 

concentração de bicarbonato na solução tal como demonstra a equação de Henderson- 

Hasselbach, considerando a pCO2 tubular igual ao do sangue arterial (Mello-Aires, et al., 

1990 e Malnic; 1980). Após a obtenção das curvas experimentais e da aquisição de valores 

de t½, JHCO3-, HCO3- estacionário e pH estacionário foi realizada análise estatística para 

determinar a significância das diferenças entre os grupos experimentais. 

Para medição do fluxo de reabsorção de bicarbonato (JHCO3-) durante a 

microperfusão utilizou-se a equação de Henderson- Hasselbach na qual taxa de acidificação 

tubular foi expressa como a meia vida da redução da concentração de íon bicarbonato 

(HCO3-) ao nível estacionário (t½), multiplicado pela metade do raio do túbulo (r/2) 

𝐽𝐻𝐶𝑂3− =
1𝑛2

t½[(𝐻𝐶𝑂3−)0 − (𝐻𝐶𝑂3−)s]
×
r

2
 

 

 



55 
 

 

3.7. Preparação do homogenato de córtex renal 

A cápsula renal foi removida com o auxílio de uma pinça, o rim foi cortado ao meio 

longitudinalmente e o córtex renal foi removido. As porções referentes ao córtex foram 

imediatamente transferidas para um tubo contendo tampão PBS gelado (150 mM NaCl; 2,8 

mM fosfato de sódio monobásico; 7,2 mM fosfato de sódio dibásico; pH 7,4) com inibidores 

de proteases (0,7 μg/ml de pepstatina A; 0,5 μg/ml de leupeptina e 40 μg/ml de PMSF) e 

inibidores de fosfatases (50 mM de pirofosfato de sódio e 15 mM defluoreto de sódio). 

Seguidamente os córtices renais foram homogeneizados utilizando um homogeneizador de 

tecidos Potter-Elvehjem (POLYMIX® PX-SR50E, Kinematica Inc., Lucerna, Suíça). Após 

este procedimento o homogenato obtido foi aliquotado e armazenado em freezer à -80ºC. 

 

3.8 Determinação da concentração de proteínas 

A determinação da concentração proteica no homogenato de córtex foi determinada 

pelo método de Lowry (163). O método se dá pela adição de hidróxido de sódio, carbonato 

de cálcio, sulfato de cobre e tartarato de sódio a uma mistura com proteínas. Seguidamente 

adiciona-se Folin-fenol, composto que na presença de proteínas reage produzindo coloração 

azul com absorção máxima em 750nm. 

 

3.9 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

Após a quantificação proteica do homogenato obtido, quantidades equivalentes de 

proteína ou volumes iguais de plasma, foram ressuspensas em 50 µL de tampão de amostra 

para eletroforese (62,5 mM de Tris-HCl, pH 6,8; 2,0% de SDS; 20% de glicerol; 1,96% de 

β-mercaptoetanol e 0,01% de azul de bromofenol). Adicionou-se 10μL de padrão de peso 

molecular (Precision Plus Protein
TM

 Kaleidoscope
TM

 Standards, Bio-Rad) para determinar a 

massa molecular aproximada das proteínas bem como monitorar o progresso da corrida. A 

eletroforese foi realizada segundo procedimento descrito por Laemmli (164). O gel de 

corrida constitui-se de 7,5% de acrilamida e o gel de empilhamento de 3%. Em seguida as 
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amostras foram aplicadas nos poços imersos em tampão de eletroforese (25 mM Tris-base; 

pH 7,4; 192 mM glicina) e após este procedimento se deu início a corrida. A corrida foi 

interrompida quando toda a linha do corante de bromofenol azul saiu do gel. 

 

3.10 Coloração do Gel com nitrato de prata 

A análise da excreção de proteínas urinárias foi realizada através da coloração do gel 

com nitrato de prata, para isso foi utilizado o kit Proteo Silver Plus Stain (Sigma Aldrich) de 

acordo com as indicações do fabricante.  

 

3.11 Immunoblotting 

Após a eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS, as proteínas contidas no gel 

foram transferidas para uma membrana de PVDF (Immobilon-P Transfer Membrane, 

Millipore). Para isso a membrana foi hidratada em metanol, lavada em agua MilliQ e 

equilibrada em tampão de transferência. Para a transferência utilizou-se um sistema tipo 

sanduíche (GE Healthcare, TE62) submerso em tampão de transferência, sobre o qual foi 

aplicada voltagem de 350 mA durante toda a noite a temperatura de 4°C. Após este 

procedimento, a membrana foi corada por 10 minutos com Ponceau (Ponceau S – Sigma - 

0,1%; ácido acético 10%) e lavada com água MilliQ, até que as bandas desejadas pudessem 

ser visualizadas.  

Após a transferência, a membrana permaneceu em solução de bloqueio (150mM 

NaCl; 2,8 mM fosfato de sódio monobásico; 7,2 mM fosfato de sódio dibásico; 5% leite em 

pó desnatado e 0,1% Tween-20) durante uma hora. A seguir, a membrana foi incubada com 

anticorpo primário durante toda a noite, à temperatura de 4°C, sob leve agitação. Após este 

procedimento, as membranas foram lavadas com solução de bloqueio durante 10 minutos, 

este processo foi repetido por 5 vezes. Após as lavagens, a membrana foi incubada por 1 

hora com anticorpo secundário à temperatura ambiente. Seguidamente, a membrana foi 

novamente lavada com solução de bloqueio por cinco vezes, durante 10 minutos cada 

lavagem. Em seguida, foram realizadas duas lavagens de dois minutos cada, com PBS 1% e 
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logo após a membrana foi incubada sob leve agitação, durante 2 minutos com ECL 

(Luminol; ácido p-Cumárico; peróxido de hidrogênio à 30%; 1M de Tris-HCl e pH 8.5), um 

reagente para imuno-detecção através de quimiluminescência. Em seguida, a membrana foi 

exposta utilizando o digitalizador de imagens ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare, USA) 

e posteriormente as imagens foram analisadas por densitometria por meio do ImageJ 

(Scion). 

 

3.12 Análises Histológicas 

Os rins foram fixados durante 24 horas em formalina 10% ou methacarn (60% 

metanol; 30% clorofórmio e 10%ácido acético glacial) e depois deste período os tecidos 

foram armazenados em álcool 70 % até à data da incorporação em parafina em um 

processador de tecidos manual. Secções transversais dos rins foram cortados a espessura de 

4 μm. Os tecidos previamente fixados em paraformaldeído foram coradas pela reação de 

tricrômico masson para avaliação de colágeno no tecido renal. Após isto 15 campos foram 

analisados sob microscopia de luz (aumento de 400x) utilizando o software Quantimet 

Leica, onde foi analisada a relação da área de tecido corada em azul (colágeno) pela área 

total de tecido do campo analisado, além disso, as marcações de colágeno perivasculares 

foram descontadas da analise. Os tecidos de rim de ratos que foram fixados em methacarn 

foram utilizados para realizar análises de infiltração de macrófagos através de 

imunohistoquímica utilizando anticorpo monoclonal para CD68 (ED1) e para avaliação dos 

fibroblastos intersticiais através de anticorpo para actina de musculo liso (SMA).Para isso, 

os cortes foram incubados com anticorpo monoclonal para ED1 (1:200, por 12 horas, a 4ºC; 

Abcam) ou anticorpo monoclonal para SMA (1:200, por 12 horas, a 4ºC; Abcam). O 

produto desta reação foi detectado pelo complexo avidina-biotina-peroxidase e a cor 

desenvolvida com 3,3’-diaminobenzidina na presença de agua oxigenada. A contra 

coloração foi feita com hematoxilina. Foram analisados 20 campos por lamina (aumento de 

400x) com o software Quantimet Leica. O resultado foi expresso em média do número de 
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células CD68 positivas/campo por grupo e no caso do SMA os resultados foram expressos 

como a relação da área corada para SMA por área de tecido do campo analisado. 

 

3.13 Avaliação estresse oxidativo 

A análise do malondialdeído (MDA), um marcador de peroxidação lipídica, foi 

verificado nas amostras de homogenato renal. A quantidade de MDA é determinada através 

de substâncias que reagem com ácido tiobarbitúrico (TBARS), os valores foram 

determinados por kit colorimétrico da (CAY-10009055, Cayman). Os valores de MDA 

detectados pelo ensaio no tecido renal foram expressos em nmol/μg de proteína. Além disso, 

foi avaliada no homogenato renal a concentração de glutationa reduzida (GSH) o principal 

antioxidante endógeno. O experimento em questão foi realizado por meio de kit 

colorimétrico de Glutationa (CAY-703002, Cayman) de acordo com as orientações do 

fabricante. Os valores obtidos por meio desta análise foram expressos em μmol/μg de 

proteína. 

 

3.14 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

As concentrações de angiotensinogênio urinário (IBL), de insulina plasmática 

(Millipore) e de Angiotensina II (Phoenix Pharmaceutica) em córtex renal foram 

determinadas por ELISA, de acordo com as recomendações dos fabricantes. 
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3.15 Anticorpos Utilizados 

 

Tabela 1. Lista de Anticorpos Utilizados 

Anticorpo Marca Diluição Solução de 

Bloqueio 

NHE3 (clone3H3) PSA (Yale) 1:500 leite 

NHE3- P552(clone 

14D5) 

Santa Cruz 

Biotechnology 

1:1000 leite 

Actina Merck 1:50000 leite 

P-Ser/Thr PKA Cell Signaling 

Technology 

1:2000 BSA 

AGT Santa Cruz 

Biotechnology 

1:1000 BSA 

TGF-beta 1 Sigma 1:1000 Leite 

 

3.16 Estatística 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão, N indica o número 

da amostra. As comparações foram realizadas por análise de variância, ANOVA e teste post-

hoc de Bonferroni (GraphPad Prism Software, San Diego, CA, E.U.A). Os resultados foram 

considerados estatisticamente significantes para valores de P<0,05. 

 

4. Resultados 

 

4.1 A modulação do GLP-1R altera o peso corporal e a ingestão de 

agua em SHRs 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos parâmetros 

biométricos e bioquímicos dos SHRs tratados com veículo, exendin-9 (EX-9) ou exendin-4 

(EX-4).  

Conforme observado, o tratamento com agonista e antagonista do receptor de GLP-1 

não alterou o consumo de ração ou de água dos ratos. Contudo, observou-se uma redução do 
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ganho de peso nos ratos tratados com Ex-4 em relação ao grupo controle. Não houve 

variação da relação peso do rim/peso corpóreo entre os três grupos estudados. 

 

Tabela 2. Parâmetros biométricos, bioquímicos e função renal dos ratos 

espontaneamente hipertensos tratados com antagonista do receptor de GLP-1 (SHR-EX-9), 

agonista do receptor de GLP-1 (SHR-EX-4) e veículo (SHR-CTRL). 

 SHR-CTRL SHR-EX-9 SHR-EX-4 

Peso inicial (g) 103 ± 1 (14) 103 ± 1 (20) 101 ± 2 (15) 

Peso final (g) 208 ± 5 (14) 213 ± 2 (20) 202 ± 5 (15) 
Ganho de peso (%) 126 ± 8 (14) 140 ± 9 (20) 96 ± 6* (15) 

Ingestão de agua 

(ml/24h/dia) 
72 ± 2 (8) 77 ± 3 (8) 79 ± 4 (9) 

Consumo de ração 

(mg/24h/kg) 
100 ± 5 (8) 101 ± 4 (8) 104 ± 4 (9) 

Peso do Rim/Peso 

Corpóreo (mg/g) 
5,56 ± 0,81 (14) 4,91 ± 0,72 (20) 5,43 ± 0,51 (15) 

Fluxo urinário 

(ml/24h/kg) 
40 ± 6 (8) 42 ± 5 (8) 44 ± 7 (9) 

Excreção de Na
+

 

urinário 

(mEq/24h/kg) 

5,4 ± 0,4 (8) 4,8 ± 0,5 (8) 5,2 ± 0,5 (9) 

FE Na
+

 (%) 0,68 ± 0,08 (8) 0,74 ± 0,07 (8) 0,75 ± 0,04 (9) 

Li
+

 Clearance 

(mL/min/kg) 

2,08 ± 0,06 (8) 1,82 ± 0,05* (8) 2,52 ± 0,09*** (8) 

 

4.2 O bloqueio crônico do GLP-1R reduz a sensibilidade à insulina em SHRs 

Avaliamos a glicemia (Figura 15A) e a insulinemia de jejum (Figura 15B) nos três 

grupos de ratos. Conforme atesta a Figura 15A, não houve variação na glicemia de jejum 

entre os grupos. Por sua vez, observa-se que os SHRs tratados com o antagonista do GLP-

1R EX-9 apresentam níveis plasmáticos de insulina de jejum aumentados em relação ao 

controle (1,15 ± 0,07 vs. 0,78 ± 0,02 ng/ml, P<0.05).De maneira oposta, os SHRs tratados 

com exendin -4 apresentam uma redução dos níveis plasmáticos de insulina (0,60 ± 0,03 

vs.0,78 ± 0,02ng/ml, P<0.05) (Figura 15B). 



61 
 

Realizou-se também o cálculo do índice HOMA para verificar a sensibilidade à 

insulina dos ratos em questão. Os ratos tratados com exendin-9 têm índice HOMA1-IR 

superiores aos dos ratos controle (2,91 ± 0,09 vs.1,53± 0,11, P<0.05) (Figura 12C). 

 

Figura 15.Efeito da sinalização do GLP-1R sobre a glicemia e a insulinemia de jejum 

em SHRs. A) Avaliação dos níveis de glicose e B) Níveis de insulina plasmáticos, realizada após 8 

horas de jejum em SHRs tratados com salina (SHR-CTRL), agonista do GLP-1R (SHR-Ex-4) ou 

antagonista do receptor GLP-1R (SHR-Ex-9). C) Índice HOMA1-IR (homeostasis model assesment 

insulin resistance). Os valores estão apresentados como médias de animal/grupo *P <0,05 vs. CTRL. 

 

4.3 A modulação crônica do GLP-1R altera a pressão arterial de SHRs 

Com o intuito de investigar as possíveis alterações cardiovasculares associadas ao 

antagonismo e ao agonismo crônico do receptor de GLP-1, analisamos semanalmente a 

pressão arterial sistólica de forma indireta e ao final do tratamento aferimos a pressão 

arterial sistólica, diastólica e a frequência cardíaca de maneira invasiva nos três grupos de 

tratamento. No que diz respeito à medida indireta da pressão arterial sistólica durante o 

decorrer do tratamento, nota-se que o bloqueio do GLP-1R, através do tratamento com 
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antagonista do receptor de GLP-1, exendin-9, ocasiona um efeito tônico sobre os níveis de 

pressão arterial de ratos SHR durante todo o tratamento comparado ao controle.  De maneira 

oposta o agonismo do receptor de GLP-1R atenua a elevação dos níveis de pressão arterial 

em SHR de maneira persistente durante as 4 semanas de tratamento comparado aos SHR 

tratados com veículo(Figura 16A). 

Na última semana de tratamento a aferição da pressão arterial sistólica caudal 

corrobora com estes achados demonstrando que o bloqueio da sinalização do GLP-1R está 

associado ao aumento dos valores de pressão arterial comparado aos SHR tratados com 

veículo (182 ± 4 vs. 172 ± 1, P<0.05). De maneira oposta o agonismo do GLP-1R atenua a 

elevação da pressão arterial sistólica na última semana de tratamento (161±4 vs. 172±1, 

P<0.01). Além disso, o mesmo efeito ocorre no que se refere aos valores de pressão arterial 

sistólica aferidas de maneira invasiva, nos SHR anestesiados ao final do tratamento (SHR-

Ctrl 139 ± 2,6; SHR-Ex-9 149 ± 0,86; SHR-Ex-4 127 ± 1,44) (Figura 16B). 

Os valores de pressão arterial diastólica após as quatro semanas de tratamento, não 

diferem entre os grupos (Figura 16C). Ademais, a frequência cardíaca observada com a 

análise invasiva ao final do tratamento não constatou diferença entre os grupos de 

tratamento (Figura 16D). 

 

 

 

 

 



63 
 

PAS

0 1 2 3 4
120

140

160

180

200

220
CTRL

EX-4

EX-9

***

***
***

***
***

*
*

**

Semanas

P
re

s
s
ã
o

 s
is

tó
li
c
a
 c

a
u

d
a
l

(m
m

 H
g

)

A

 

SH
R
-C

tr
l

SH
R
-E

x-
9

SH
R
-E

x-
4

50

75

100

125

150

175

**

**

P
A

S

(m
m

H
g

)

SH
R
-C

tr
l

SH
R
-E

x-
9

SH
R
-E

x-
4

50

75

100

125

P
A

D

(m
m

H
g

)

SH
R
-C

tr
l

SH
R
-E

x-
9

SH
R
-E

x-
4

0

100

200

300

400

500

F
C

(b
p

m
)

B C D

 

Figura 16. Efeito endógeno e farmacológico do GLP-1 sobre a hemodinâmica de SHRs. 

A)Pressão sistolica da arteria caudal; B) Pressão arterial sistólica (PAS); C) Pressão arterial 

diastólica (PAD) e a D) Frequência cardíaca (FC). A pressão arterial sistolica caudal foi aferida por 

pletismografia caudal semanalmente. Os outros parâmetros foram aferidos de maneira invasiva, na 

ultima semana de tratamento nos SHR-Ctrl (n =6); SHR-Ex-4 (n =6) e SHR-Ex-9 (n =5). Dados 

expressos em média por grupo (ANOVA).*P<0.05, **P<0.001 vs SHR-Ctrl. 

 

4.4 A modulação crônica do GLP-1R altera a atividade do NHE3 em 

túbulo proximal renal de SHRs 

 

Avaliamos se a modulação crônica do receptor de GLP-1 neste modelo estaria 

associada a alterações da função renal. Os parâmetros de função renal avaliados, fluxo 

urinário, a carga excretada de sódio e o RFG não apresentaram diferença estatística entre os 

grupos de tratamento. 

A atividade da isoforma 3 do trocador sódio e hidrogênio (NHE3) foi avaliada por 

meio de experimentos de microperfusão estacionária. As análises realizadas demonstraram 

que existe uma maior reabsorção de bicarbonato no grupo Ex-9, indicando assim uma maior 
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atividade do trocador NHE3 neste grupo de ratos comparando-se aos SHR controle (1,78 ± 

0,08 vs. 1,48 ± 0,10 nmol/cm
2
/s P< 0,05)enquanto que se observa uma menor reabsorção de 

bicarbonato nos SHR tratados com agonista do GLP-1R, o que indica menor atividade deste 

trocador neste grupo (1,19 ± 0,07 vs. 1,48 ± 0,10 nmol/cm
2
/s P< 0,01)(Figura17A). 

A fosforilação da serina 552 na região C-terminal do NHE3 é necessária para que a 

PKA exerça inibição da troca de sódio e hidrogênio. Dada a importância da relação entre a 

fosforilação do sitio consenso para PKA, serina 552 com a atividade do NHE3, avaliamos 

esta modificação por meio da técnica de immunoblotting em tecidos de córtex renal de ratos 

SHR tratados com agonista e antagonista do receptor de GLP-1R. A expressão do NHE3 

total em córtex renal não difere entre os grupos de tratamento. Os níveis de fosforilação do 

NHE3 na serina 552 estão diminuídos nos SHR tratados com antagonista do receptor de 

GLP-1 indicando assim maior atividade do trocador e diferentemente a fosforilação do 

NHE3 na serina 552 encontra-se aumentada nos SHR tratados com agonista do GLP-1R 

(Figura 17B). 
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Figura 17.Atividade do NHE3 em túbulo proximal renal de ratos SHR tratados com 

Ex-4, Ex-9 ou veículo. A reabsorção de bicarbonato (JHCO3) foi avaliada por meio de microperfusão 

estacionária e por medição contínua do pH luminal n = número de túbulos perfundidos = 6 a 

10/grupo. Amostras equivalentes (15 g para o NHE3, 5 g para o NHE3-PS552 e 2,5 g para 

actina) de proteínas de membrana isoladas de córtex renal foram sujeitas à SDS-PAGE, transferidas 

para a membrana PVDF e analisadas por "immunoblotting". As membranas PVDF foram incubadas 

com anticorpo monoclonal contra o NHE3 total (1:1000), contra o NHE3 fosforilado na serina 552 

(1:1000) e contra actina (1:50,000).  *P <0,05 vs. CTRL. 

 

4.5 A modulação crônica do GLP-1R altera a RVR em SHRs 

Avaliou-se a seguir o efeito da administração crônica de antagonista ou agonista de 

GLP-1R sobre a hemodinâmica renal de SHR. Observou-se que o ritmo de filtração 

glomerular (Figura 18A) e o fluxo plasmático renal (Figura 18C) não diferem entre os três 

grupos experimentais. No entanto, a resistência vascular renal (RVR) é menor nos SHR 

tratados com exendin-4 e maior nos SHRstratados exendin-9 comparados ao controle 

(Figura 18B). 

 



66 
 

 

Figura 18. Efeito da modulação crônica do GLP-1R sobre a hemodinâmica renal de 

SHRs. SHR-Ctrl (n= 6), SHR-Ex-4 (n=8) e SHR-Ex-9 (n=7). *P<0.05, **P<0.01 vs. Ctrl. 

 

4.6 Os efeitos da modulação crônica do GLP-1R sobre a estrutura renal de 

SHRs 

A avaliação da excreção urinária de proteínas totais e de albumina foi realizada neste 

modelo. A partir desta avaliação observamos que o tratamento com exendin-9 é capaz de 

aumentar a excreção de proteínas urinarias em relação aos SHR tratados com veículos, 

enquanto que o agonismo farmacológico do receptor está associado a uma redução de 

excreção de proteínas urinárias comparado ao controle (Figura 19).  
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Figura 19. Avaliação quantitativa e qualitativa do efeito da sinalização crônica do GLP-1R 

sobre a excreção urinária de proteínas. A) Excreção de proteínas urinárias e B) Gel Silver Stain de urina. Os 

experimentos foram realizados com urinas de SHRs tratados com salina (SHR-CTRL), agonista do GLP-1R 

(SHR-Ex-4) ou antagonista do receptor GLP-1R (SHR-Ex-9) durante 4 semanas. Os valores estão apresentados 

como médias de animal/grupo *P <0,05 vs. CTRL. 

 

Além disso, o tratamento com o antagonista do receptor de GLP-1aumenta a 

excreção urinária de albumina (0,34 ± 0,02 vs. 0,22 ± 0,04, P<0.05), enquanto que de 

maneira oposta agonista do receptor de GLP-1 (Ex-4), reduz a excreção urinária de albumina 

em ratos SHR após 4 semanas de tratamento neste modelo (0,10 ± 0,02 vs.0,22± 0,04; 

P<0.05) (Figura 20).  

De acordo com os dados obtidos a partir da quantificação das células CD68 positivas 

em córtex renal, os SHR tratados com antagonista do receptor de GLP-1 possuem um 

aumento significativo da infiltração de macrófagos em relação ao controle (27±3 vs. 18±2 

células/campo, P<0.05), e de maneira oposta os SHR tratados com agonista do receptor de 
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GLP-1 possuem uma tendência a menor infiltração de células CD68+ no córtex renal, em 

comparação aos SHR tratados com veículo (13 ±1 vs. 18±2 células/campo). 

Avaliamos também um marcador pró-fibrótico no córtex renal dos SHR, através de 

imunohistoquímica para SMA. Observamos que os SHR tratados com exendin-9 possuem 

aumento da expressão de actina de músculo liso comparado aos SHR controles (1,24 ±0,23 

vs. 0,71 ± 0,04%; P<0.05) e inversamente os SHR tratados com exendin-4 possuem menor 

expressão deste marcador comparado aos SHR tratados com veículo (0,27 ± 0,04 vs. 0,71 ± 

0,04%, P<0.05). Além disso, realizamos a quantificação da fibrose em córtex renal através 

da histologia com coloração para tricrômico Masson e observamos que os SHR tratados com 

antagonista do receptor de GLP-1 apresentam uma tendência à maior fibrose do que os SHR 

tratados com veículo e contrariamente os SHR tratados com agonista do receptor de GLP-1 

apresentam fibrose inferior ao controle (Figura 20). 
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Figura 20. Efeito da modulação crônica do GLP-1R sobre a estrutura do córtex renal 

de SHRs. SHR-Ctrl (n= 5-8), SHR-Ex-4 (n=6-8) e SHR-Ex-9 (n=6-8). *P<0.05 vs. Ctrl. 
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4.7 A modulação crônica do GLP-1R altera componentes do SRAA 

intra-renal em SHRs 

 

O angiotensinogênio plasmático não variou entre os grupos. Entretanto, os valores 

urinários de angiotensinogênio estão maiores nos SHR tratados com antagonista do receptor 

de GLP-1R (218,0 ± 28,22 vs. 100,0 ± 12,83, P<0.05) e de maneira contrária, a 

concentração de angiotensinogênio urinário encontra-se reduzida nos SHR tratados com 

exendin-4 em comparação aos SHR tratados com veiculo (27,77 ± 9,695vs. 100,0 ± 12,83, 

P<0.05) (Figura 21). A angiotensina II foi dosada por teste imunoenzimático e de acordo 

com a análise dos dados observamos que o antagonismo crônico do receptor de GLP-1 está 

associado ao aumento dos níveis de angiotensina II intra-renal comparado aos SHR tratados 

com veiculo (14,22 ± 0,9259vs. 10,75 ± 0,6483, P<0.05), enquanto que o tratamento com 

agonista do receptor de GLP-1R está associado a uma redução dos valores de angiotensina II 

intra-renal comparado ao controle (6,971 ± 0,3742 vs. 10,75 ± 0,6483, P<0.05) (Figura 21). 
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Figura 21. Efeito da modulação crônica do GLP-1R sobre os níveis de 

Angiotensinogênio plasmático e urinário em SHRs. SHR-Ctrl (n=3-5), SHR-Ex-4 (n=3-5) e SHR-

Ex-9 (n=3-5). *P<0.05 vs. Ctrl. 

 

4.8 A modulação crônica do GLP-1R altera a expressão do TGF-B em 

córtex renal de SHRs. 

 

A expressão do fator de transformação do crescimento beta (TGF-β), um parâmetro 

associado à higidez tecidual, foi avaliado no tecido renal por imunoblotting. A partir destas 

análises verificou-se aumento significativo na expressão de TGF-β no córtex renal de SHR 

tratados com antagonista do GLP-1R (Ex-9) em relação ao controle, bem como, uma menor 

expressão deste fator de crescimento nos SHRs tratados com agonista do GLP-1R (Ex-4) em 

relação aos tratados com veículo (Figura 22). 
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Figura 22. Efeito da modulação crônica do GLP-1R sobre a expressão do TGF-β em 

homogenato de córtex renal. SHR-Ctrl (n= 6), SHR-Ex-4 (n=8) e SHR-Ex-9 (n=7). *P<0.05, 

**P<0.01 vs. Ctrl. 

 

4.9 Os efeitos da modulação crônica do GLP-1R sobre o estresse 

oxidativo intra-renal em SHRs 

Para testar a hipótese de que a piora do dano renal observada neste modelo, 

relacionada ao tratamento bloqueio da sinalização do GLP-1R, estaria associada ao aumento 

do estresse oxidativo intra-renal, bem como avaliar se a renoproteção observada neste estudo 

estaria relacionada com a redução deste processo, realizamos a dosagem do malonaldeído, 

um fator pró-oxidante e da glutationa reduzida, um fator antioxidante. O bloqueio da 

sinalização do GLP-1R não altera os níveis de MDA intra-renal(3,26 ± 0,644 vs.2,94 ± 

0,63µmol/µg) enquanto que o agonismo do GLP-1R está associado a menores níveis de 

MDA no tecido renal comparado ao controle (0,84 ± 0,30 vs. 2,94± 0,63 µmol/µg, 

P<0.05)(Figura 23A). 

A partir da análise do GSH observa-se que o tratamento com antagonista de GLP-1R 

reduz os níveis de GSH intra-renal, enquanto que o tratamento com agonista do receptor de 

GLP-1 não altera a concentração de GSH em córtex renal em comparação aos SHR tratados 

com veículo(Figura 23B). No que diz respeito a relação entre o MDA e o GSH podemos 

observar um aumento significativo nesta relação nos SHR tratados com antagonista do 
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receptor de GLP-1 comparado aos SHR tratados com veículo (8,37 ± 1,59 vs.2,74± 0,86, 

P<0.05) (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 20. Efeito da modulação crônica do GLP-1R sobre o estresse oxidativo renal de 

SHRs. A) Analise dos níveis de malonaldeído estimado por Kit TBARS, dosado em homogenato de 

córtex de rins de SHRs tratados com salina (SHR-CTRL), agonista do GLP-1R (SHR-Ex-4) ou 

antagonista do receptor GLP-1R (SHR-Ex-9) durante 4 semanas. Dados expressos em média por 

grupo (ANOVA). SHR-Ctrl (n= 6), SHR-Ex-4 (n=8) e SHR-Ex-9 (n=8). *P<0.05, **P<0.01 e 

***P<0.001 vs. Ctrl. 

 

4.10 Os efeitos da modulação crônica do GLP-1R sobre a sinalização 

intra-renal deste receptor 

A Figura 24 mostra que o antagonismo crônico do GLP-1R reduz a fosforilação de 

substratos específicos de PKA no córtex renal comparado ao controle, enquanto que o 
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agonismo farmacológico do GLP-1R está associado a um aumento da fosforilação destes 

substratos. 

 

 

Figura 21. Sinalização intra-renal do receptor do GLP-1 em SHRs tratados durante 4 

semanas com agonista do GLP-1R (SHR-ex-4), antagonista do GLP-1R (SHR-ex-9) e veículo 

(SHR-Ctrl). 

 

5. Discussão 

 

Neste estudo, demonstramos pela primeira vez, que o antagonismo crônico do 

receptor de GLP-1R intensifica o aumento da pressão sanguínea neste modelo, sugerindo 

que o GLP-1 endógeno modula a pressão arterial. Em contraste, nos SHR tratados com o 

agonista do receptor de GLP-1R observou-se uma atenuação no incremento dos valores 

pressóricos, sendo estes menores do que o do grupo controle. A literatura sugere que os 

efeitos do GLP-1 sobre a pressão arterial estão associados à diurese e natriurese (155–

157,160,165). Curiosamente, em outro estudo realizado em nosso grupo de pesquisa, os 

ratos normotensos agudamente infundidos com o antagonista de GLP-1R, demonstraram 



75 
 

uma redução significativa da excreção urinária de sódio e de água acompanhadas por um 

aumento na resistência vascular renal (162). Com base nisso, podemos inferir que existe 

uma associação entre o GLP-1, a função renal e os níveis de pressão arterial. 

Existem vários modelos experimentais para estudar a hipertensão arterial, entretanto 

nenhum dos modelos disponíveis ate o momento representa todos os aspectos clínicos da 

doença nos humanos. O estudo fisiopatológico da hipertensão arterial se desenvolveu com 

o advento de modelos experimentais de hipertensão espontânea, entre os quais encontra-se 

a linhagem de ratos espontaneamente hipertensos os chamados ,SHRs, linhagem a qual foi 

utilizada neste estudo.  Os ratos SHRs constituem o modelo mais utilizado para o estudo da 

hipertensão arterial e este modelo não depende de intervenção fisiológica, farmacológica 

ou cirúrgica. Os ratos SHRs foram desenvolvidos por Okamoto e Aoki em 1950, através de 

cruzamento entre irmãos de uma população heterogênea de ratos Wistar que apresentavam 

maiores valores de pressão arterial. Após 20 gerações destes cruzamentos entre irmãos, 

surgiu então a nova linhagem, o SHR, que desenvolve hipertensão de maneira espontânea 

entre as 7 e 15 semanas de vida. 

O SHR, é o único modelo experimental para o estudo da hipertensão arterial que 

desenvolve além da própria hipertensão, outras doenças cardiovasculares como, infarto do 

miocárdio, nefroesclerose e acidente vascular cerebral. Sendo assim a  linhagem SHR é um 

excelente modelo para estudo da hipertensão essencial , hipertensão a qual é definida por ser 

uma doença não comunicante crônica complexa , que é o maior risco de doenças 

cardiovasculares e mortalidade determinada por múltiplos fatores genéticos e ambientais 

(166). As características hemodinâmicas comumente notadas em SHR e humanos com 

hipertensão essencial estabelecida são aumento da resistência vascular periférica e da 

frequência cardíaca (167); a predisposição genética para a hipertensão sem etiologia 

específica e a igual resposta a tratamentos com drogas (168).   

A partir de estudos anteriores realizados neste laboratório observamos que a fase pré 

hipertensiva do SHR situa-se ate o 39º dia de vida deste animal, onde este encontra-se em 
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balanço positivo de sódio. Tendo em vista que o trabalho em questão busca elucidar se a 

sinalização endógena do GLP-1 pode alterar a progressão da hipertensão arterial em um 

modelo de hipertensão essencial tal como SHR, o tratamento destes animais teve inicio 

justamente na fase inicial da progressão da hipertensão arterial, ou seja, não 39º dia de vida 

deste animais. 

Sabe-se que o rim tem papel crucial na manipulação de sódio e agua, e que a 

hipertensão arterial e o funcionamento renal se associam em uma estreita relação.  De 

acordo com Guyton o rim desempenha um importante papel sobre a regulação da pressão 

arterial este órgão é o responsável pela gênese da hipertensão essencial devido a um déficit 

intrínseco sobre a capacidade do rim em excretar sódio e agua adequadamente. Segundo esta 

teoria existe uma relação entre o aumento da pressão arterial e o proporcional aumento da 

excreção de sal e água pela urina, tal fenômeno é nomeado natriurese pressórica. Na 

condição de hipertensão arterial essencial o rim necessita de uma pressão arterial mais 

elevada para a manutenção do volume de liquido do espaço extracelular adequado e portanto 

a  curva da relação pressão natriurese desvia-se para a direita. A elevação adicional da 

pressão arterial, finalmente atingindo um certo nível reajustado, restabeleceria o equilíbrio 

de volume e de sódio, mas à custa de uma pressão permanentemente elevada(168). 

Ainda tratando-se do importante papel do rim sobre a determinação dos valores de 

pressão arterial, sabe-se que o túbulo proximal é um segmento renal que possui papel 

crucial no manuseio de sal e agua renal, ademais neste segmento encontra-se o NHE3 que é 

a isoforma do trocador Na
+

/H
+

mais abundante em membrana apical, sendo responsável 

pela reabsorção de grande parte do NaCl e NaHCO3  filtrados nos glomérulos (169–171). 

Esta isoforma de trocador tem, portanto, papel essencial na homeostase de volume, na 

homeostase ácido-base e na determinação dos níveis de pressão arterial sistêmica. 

Camundongos nocaute para este transportador apresentam fenótipo hipotenso e acidótico o 

que reforça a importância do NHE3 para a manutenção da pressão arterial (172). 
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No presente estudo, encontramos uma associação entre o agonismo farmacológico 

do GLP-1 e a inibição da atividade do NHE3 no túbulo proximal renal, e que de forma 

oposta, o antagonismo crônico do GLP-1 está associado a uma maior atividade do NHE3 

no TP. Estes resultados suportam ainda a ideia de que os agentes terapêuticos baseados no 

GLP-1 também possuem uma potencial utilidade clínica no tratamento da hipertensão e 

outros distúrbios relacionados à retenção de sódio. Um estudo realizado em nosso 

laboratório demonstrou que a infusão sistêmica de concentrações farmacológicas de GLP-1 

em ratos Wistar, aumenta a FPR e o ritmo de filtração glomerular e reduz à reabsorção 

tubular proximal de água, sódio e bicarbonato, estes efeitos estão parcialmente 

relacionados, à inibição do NHE3 (85). Além disso, outro estudo realizado em nosso grupo 

de pesquisa demonstra que em ratos normotensos, infundidos agudamente com antagonista 

do GLP-1R existe um aumento da atividade de trocador de NHE3.  

A literatura sugere que os efeitos do GLP-1 sobre a pressão arterial estão associados 

à diurese e natriurese (155–157,160). Curiosamente, em outro estudo realizado em nosso 

grupo de pesquisa, os ratos normotensos agudamente infundidos com o antagonista de 

GLP-1R, demonstraram uma redução significativa da excreção urinária de sódio e de água 

acompanhadas por um aumento na resistência vascular renal (173). Com base nisso, 

podemos inferir que existe uma associação entre o GLP-1, a função renal e os níveis de 

pressão arterial. 

Um estudo realizado em nosso laboratório demonstrou que a infusão sistémica de 

GLP-1 em ratos SHR, aumenta a FPR e o ritmo de filtração glomerular e reduz à 

reabsorção tubular proximal de agua, sódio e bicarbonato, estes efeitos estão parcialmente 

relacionados, a inibição do NHE3(85,154). Além disso, outro estudo realizado em nosso 

grupo de pesquisa demonstra que em ratos normotensos, infundidos agudamente com 

antagonista do GLP-1R existe um aumento da atividade de trocador de NHE3 e da RVR, o 

que leva a redução do FPR e do RFG. No presente estudo, encontramos uma associação 

entre o agonismo farmacológico do GLP-1 e a inibição da atividade do NHE3 no túbulo 
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proximal renal, e que de forma oposta, o antagonismo crônico do GLP-1 esta associado a 

uma maior atividade do NHE3 no TP, estes dados corroboram com os achados anteriores 

de nosso grupo de pesquisa. Além disso, estudos realizados por laboratórios de 

McDonough e Yip (174–176) sugerem que a redistribuição do NHE3 no túbulo proximal 

renal está associada à diminuição da reabsorção de sódio no PT. Desta forma, sugere-se 

que o NHE3 ao invés de contribuir para o desenvolvimento e manutenção de hipertensão, 

desempenha um papel protetor ao se contrabalancear aos níveis de pressão arterial em 

ascensão no SHR adulto (177). Estes resultados suportam ainda a ideia de que os agentes 

terapêuticos baseados no GLP-1 também possuem uma potencial utilidade clínica no 

tratamento da hipertensão e outros distúrbios relacionados à retenção de sódio. 

Os efeitos diuréticos e natriuréticos do GLP-1 também estão associados a alterações 

hemodinâmicas renais (85). O fato de que este peptídeo aumenta, quando administrado 

agudamente, tanto o ritmo de filtração glomerular quanto o FPR, sugere que o GLP-1 pode 

exercer um efeito direto na vasculatura renal, provavelmente por diminuição da resistência 

dos capilares pré-glomerulares. As ações vasoativas do GLP-1 têm sido demonstradas em 

vários leitos vasculares incluindo vasos de condutância e de resistência. Os efeitos 

vasodilatadores induzidos por esse peptídeo parecem ocorrer tanto por mecanismos 

dependentes de endotélio (116,127) quanto por mecanismos não dependentes de endotélio 

(130,178). Além disso, estudos do nosso laboratório ainda em andamento mostraram que o 

GLP-1 induz um efeito vasodilatador dose dependente em anéis isolados de artéria renal de 

ratos, este efeito parece ser mediado, ao menos em parte, pela estimulação de AMPc 

(manuscrito submetido). Nestes estudos, observou-se que o tratamento com antagonista de 

GLP-1R aumentou a RVR, e de forma oposta que o agonismo do GLP-1R neste modelo 

resultou na diminuição da RVR em comparação ao CTRL. No presente estudo, o fluxo 

plasmático renal e o ritmo de filtração glomerular não foram alterados com o tratamento 

crônico, entretanto, o bloqueio da sinalização crônica do GLP-1R está associado a um 

aumento da RVR enquanto que o agonismo deste receptor relaciona-se e uma redução da 

RVR neste modelo.  
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A literatura sugere que o GLP-1 desempenha ações renoprotetoras (137,138). 

Dentre estas as ações protetoras renais associadas ao agonismo do GLP-1R e independentes 

de alterações glicêmicas, destacam-se: redução de albuminúria, menor fibrose tubular, 

glomerular e intersticial, redução da hipertrofia glomerular e menor infiltração de 

macrófagos nos glomérulos (137), além disso, possui propriedades anti-inflamatórias, 

exerce efeito antioxidante (151). Neste estudo foi demonstrado que o tratamento com 

exendin-4, agonista do GLP-1R reduziu o número de célula CD68-positivas nos 

glomérulos, além de reduzir o dano glomerular, estes achados corroboram com os dados da 

literatura. 

É estabelecida por muitos estudos uma associação entre o aumento da pressão 

arterial e a lesão renal (179–181). Em um estudo com ratos Dahl sensíveis ao sal, o 

tratamento com exendin-4 atenuou a hipertensão, a morbidade cardíaca, a resistência à 

insulina, e a disfunção renal induzida por sal (155). Os mecanismos fisiopatológicos desta 

associação não estão completamente elucidados, no entanto, está bem estabelecido que a 

identificação e quantificação de proteinúria, particularmente da albumina, é um indicador 

importante para o prognóstico da doença renal e cardiovascular (130,182,183). Neste 

estudo, foi observado que após 4 semanas de tratamento com o antagonista do receptor de 

GLP-1 (Ex-9) existe um aumento da excreção urinária de proteína e de albumina em SHR, 

e que de maneira oposta, o agonismo do receptor (Ex-4), reduz significativamente a 

excreção urinária de proteínas. 

Além da importância clínica da proteinúria, postula-se uma associação entre a lesão 

renal e a fibrose tecidual (183). Tal como esperado, houve um aumento significativo de α-

SMA e colágeno intersticial nos SHR tratados com antagonista de GLP -1R (EX-9) em 

relação ao CTRL, e de maneira oposta, em SHR tratados com o agonista de GLP-1R (ex-4) 

houve uma tendência à menor expressão de marcadores fibróticos em relação ao Ctrl. Este 

dado corrobora com os achados anteriores (137,138,146,184) e indica que o agonismo 

GLP-1R desempenha um papel anti-fibrótico no córtex renal de SHR.  
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Recentemente, tem sido considerado o papel da inflamação subclínica na 

progressão de doenças degenerativas crônicas (137). Os dados mostrados nesta tese 

indicam que o antagonista do receptor de GLP-1 aumenta a infiltração de macrófagos nos 

rins de ratos hipertensos, enquanto o agonista deste receptor ,tende a reduzir a infiltração 

destas células inflamatórias no rim em comparação aos ratos controle.  

Estudos realizados por Russo e por Gekle demonstraram que existe uma relação 

entre a microabuminuria e a expressão do fator transformador de crescimento beta. Estes 

estudos sugerem uma associação entre o aumento pressórico coma a redução proteica de 

componentes do aparelho endocitico em túbulo proximal renal por meio do aumento da 

expressão do TGF-B. Ademais se sabe que a angiotensina II estimula a  ação do TGF-B e 

este por sua vez ativa o SRA em túbulo proximal renal (185,186).  

Sabe-se que os componentes do SRAA estão intimamente associados à inflamação, 

danos nos tecidos e alterações da pressão arterial(187,188). Sabe-se também que a ativação 

do SRA intra-renal pode contribuir para a hipertensão e a lesão renal em vários modelos 

experimentais e em pacientes com hipertensão e doença renal crônica. Trabalhos 

desenvolvidos pelo laboratório do Prof. Gabriel Navar e reproduzidos por outros grupos de 

pesquisa, estipularam como marcador da atividade do SRA intrarenal a dosagem do 

angiotensinogênio (AGT) urinário (189). Os nossos dados mostram que os níveis de AGT 

urinário nos SHR tratados com EX-9 encontra-se aumentado em comparação aos ratos 

CTRL, enquanto os SHRs tratados com EX-4 apresentam uma redução significativa da 

excreção de AGT. De maneira similar, a concentração de Ang II em córtex renal encontra-

se aumentada em SHR tratados com EX-9 e reduzida em SHR tratados com EX-4, 

sugerindo que a ativação do receptor de GLP-1R renal é capaz de reduzir a atividade do 

SRA intra-renal. 

 Recentemente foi demonstrado in vitro que agonismo do GLP-1R reduz o dano 

celular mediado por Ang II em células justa medular através da prevenção da formação de 

espécies reativas de oxigênio (190).  Seguindo esta linha de raciocínio, resolvemos avaliar 
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o estresse oxidativo neste modelo. Segundo a comparação entre os dados obtidos e o grupo 

controle, o bloqueio da sinalização do GLP-1R intrarenal está associado á maiores níveis 

da relação MDA/GSH enquanto que o agonismo do GLP-1R parece estar associado a 

menores níveis de MDA/GSH no tecido renal. Estes dados sugerem que o antagonismo do 

GLP-1R esta associado a maiores níveis de estresse oxidativo comparado ao controle, 

enquanto que o agonismo farmacológico do GLP-1R reduz este fenômeno neste modelo. 

Este efeito corrobora achados na literatura que demonstram que o GLP-1 exerce 

renoproteção associada à indução de diurese e natriurese, redução da excreção de proteínas 

urinaria propriedades anti-inflamatórias e redução das espécies reativas de oxigênio e 

apoptose. Nosso trabalho é o primeiro estudo que demonstra este contrabalanço entre a 

atividade do SRA e a sinalização do GLP-1R in vivo. 

Diversos estudos tentam desvendar se os efeitos anti-hipertensivos e renoprotetores 

mediados pelo agonismo do GLP-1R estão associados aos benefícios metabólicos 

desempenhados por ele. Tratando-se disto vale a pena ressaltar que o tratamento com 

troglitazona, uma droga usada para o tratamento do diabetes, reduziu os níveis de pressão 

arterial em ratos do tipo Zucker obesos (191), mas não foi capaz de reduzir os valores 

pressóricos em ratos SHR (192). Além disso, diversos estudos tem demonstrado o 

potencial renoprotetor do GLP-1 em modelos não diabéticos, através da redução da 

apoptose, inflamação e aumento de fatores antioxidantes (147,193,194). 

Os resultados obtidos com este estudo demonstraram que o agonismo 

farmacológico do GLP-1R associa-se a menores níveis de insulinemia do que os animais 

controle e que de maneira oposta o bloqueio da sinalização endógena do GLP-1R 

relaciona-se a maiores valores de insulina de jejum do que os animais tratados com veiculo. 

Desta forma conclui-se que parte dos benefícios renoprotetores observados neste modelo 

dependem do beneficio metabólico exercido pela sinalização do GLP-1R. 

O GLP-1 foi inicialmente descrito por exercer ações sobre a secreção e melhora da 

sensibilidade à insulina. Existe uma forte correlação entre altos níveis de pressão arterial e 
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resistência à insulina em humano (195,196). A hiperinsulinemia pode contribuir para o 

desenvolvimento da hipertensão, promover disfunção endotelial e estimular a reabsorção 

tubular de sódio. De maneira oposta, a melhora da sensibilidade à insulina está associada à 

proteção cardíaca, a normalização da função endotelial e redução da pressão arterial média 

(197).  Dentre os mecanismos associados a estes efeitos, a hiperinsulinemia associa-se a 

piora renal e inibe a atividade do NHE3, um importante trocador presente no túbulo 

proximal renal que influencia os níveis de pressão arterial, interessantemente apesar de o 

GLP-1 ser um peptídeo que estimula a secreção de insulina, neste modelo o agonismo 

farmacológico do GLP-1R associa-se a menor atividade do NHE3, enquanto que o 

antagonismo deste receptor relaciona-se a maior atividade deste.  

Pacientes hipertensos apresentam frequentemente intolerância à glicose e/ou 

hiperinsulinemia de jejum e de forma parecida ratos espontaneamente hipertensos na idade 

adulta, os quais também apresentam hiperinsulinemia embora sejam normoglicêmicos. 

Esse fato se deve a um prejuízo na sensibilidade à glicose pela célula beta pancreática e 

menor expressão de GLUT4 no músculo esquelético (198). Estudos demonstraram que o 

tratamento com inibidor da DPP4 e com agonista do receptor de GLP-1R, esta associado a 

maior expressão de GLUT4 no músculo cardíaco e esquelético e a melhora a sensibilidade 

a glicose pela célula beta pancreática o que sugere que o agonismo do GLP-1R esteja 

associado à melhora a sensibilidade a glicose (199,200). No presente trabalho, mostramos 

que SHR tratados com exendin-9 apresentam maiores valores de insulina plasmática do que 

os SHR controle e de maneira oposta, o agonismo do GLP-1R reduziu os níveis 

plasmáticos de insulina de jejum. Além disso, SHR tratados com exendin-9 tem índice 

HOMA1-IR maior do que o controle.   

Desta forma sugere-se que o agonismo do GLP-1R exerce menor efeito sobre a 

secreção de insulina e bem como a ativação do NHE3 e que de maneira posta o 

antagonismo deste receptor relaciona-se a maior secreção de insulina para a manutenção da 

normoglicêmia e bem como estimule a maior atividade do NHE3. É sabido que existe uma 



83 
 

correlação entre a diabetes mellitus tipo 2 a hipertensão arterial e que tanto a obesidade 

quanto a diabetes mellitus tipo 2 associam-se  a expansão de volêmica devido ao aumento 

da reabsorção de sódio no túbulo renal (201). Segundo esta linha de raciocínio pode-se 

pensar que a menor secreção de GLP-1 em indivíduos diabéticos e obesos pode ao menos 

em parte relacionar-se a maior reabsorção de sódio no túbulo renal e que este efeito resulte 

em uma expansão da volemia sendo um e potencial risco para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial. Neste cenário, o GLP-1, protegeria o organismo do excesso de sódio 

ingerido na dieta através da natriurese por ele desempenhada. Estudos seguindo estas 

hipóteses precisam ser realizados para verificar se o GLP-1 pode estar envolvido no link 

entre alteração glicêmica e insulinêmica e aumento da pressão arterial sistêmica.  

O GLP-1R é um receptor acoplado à proteína Gs, e, quando ativado por seu ligante, 

ativa a adenil ciclase, levando a um aumento dos níveis de cAMP intracelular e aumenta a 

atividade da PKA e da EPAC. Entretanto a EPAC, parece ser órgão dependente e um 

trabalho anterior publicado pelo nosso grupo de pesquisa utilizou a infusão aguda sistêmica 

de exendin-9 um bloqueador da sinalização endógena do GLP-1R demonstrou que não 

houve alteração na expressão de EPAC1 no rim dos animais tratados, sugerindo que a via 

GLP-1R/AMPc/ EPAC não está envolvida nos efeitos renais do GLP-1 endógeno. 

Ademais, este mesmo estudo demosntrou que a sinalização do GLP-1R no rim ao 

administrarmos exendin-9 por via sistêmica, reduz os níveis de cAMP urinário e a 

atividade da PKA comparados aos que receberam veículo (173).  

Tendo em vista elucidar se os efeitos renais mediados pelo GLP-1 são ao menos em 

parte independentes dos efeitos pressóricos mediados por este peptídeo em SHR avaliamos 

a sinalização intra-renal do GLP-1R através da análise da atividade da PKA em tecidos de 

córtex renal. Com base nestas análises, observou-se que o antagonismo crônico do GLP-1R 

associa-se à menor fosforilação de substratos de PKA no córtex renal comparado ao 

controle, enquanto que o agonismo farmacológico do GLP-1R está associado a um 

aumento da ativação desta quinase. Este dado sugere que os efeitos sobre a função e 
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estrutura renais observados neste estudo podem ser mediados, ao menos em parte, pela 

modulação (agonismo ou antagonismo) do GLP-1R renal e não apenas pelas alterações 

pressóricas mediadas pelo EX-4 ou EX-9. 

6. Conclusão 
 

Esta investigação demonstra, pela primeira vez, que o bloqueio do GLP-1R, por 

meio da administração sistêmica de exendin-9, intensifica o aumento da pressão arterial em 

ratos espontaneamente hipertensos e exacerba o dano renal.  Mais estudos devem ser 

realizados a fim de elucidar se esta exacerbação do dano renal é um efeito direto do 

bloqueio do GLP-1 no rim, ou se estes efeitos são secundários ao aumento da pressão 

arterial. Além disso, neste estudo foi demonstrado pela primeira vez, que a sinalização 

intrarenal do GLP-1R se contrapõe a atividade do SRA intrarenal. 
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