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RESUMO

PANDOLFI, K. P. Efeitos da Aldosterona sobre a expressão proteica do EGFR e ERK1/2
fosforilados e o desenvolvimento de lesões no rim de ratos. 2015. 67 f. Dissertação (Mestrado
em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2015.
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do tratamento com a aldosterona (Aldo), por 21
dias, sobre a função e a morfologia renal de ratos, procurando correlacionar as alterações com
a expressão do EGFR e da ERK1/2 fosforilados. A Aldo não alterou os parâmetros fisiológicos,
a PA e a função renal dos ratos, mas verificou-se uma tendência para a redução das
concentrações plasmáticas de K+. No córtex e na medula renal, a Aldo aumentou a expressão
do EGFR e da ERK1/2 fosforilados, sendo que este efeito foi abolido pelo tratamento
concomitante com a espironolactona ou o RU 486 (antagonistas dos receptores da Aldo). O
tratamento hormonal também induziu um aumento na marcação imuno-histoquímica para essas
proteínas no córtex e medula; contudo, este efeito foi reduzido, principalmente, com o
tratamento conjunto com a espironolactona. Observou-se um aumento na área glomerular e na
porcentagem da área intersticial, após o tratamento com a Aldo. As alterações na morfometria
renal foram parcialmente reduzidas pelo tratamento com a espironolactona ou o RU 486. Esses
resultados indicam que a Aldo pode induzir alterações morfológicas no rim, aparentemente, de
maneira dependente dos receptores MR e GR e da via do EGFR-ERK1/2, mas sem o
comprometimento da função renal.
Palavras-chave: Aldo. Efeito genômico. EGFR. ERK1/2. Injúrias renais.

9

ABSTRACT

PANDOLFI, K. P. Aldosterone effects on the protein expression of phosphorylated EGFR
and ERK 1/2 and development of lesions in the rat kidney. 2015. 67 f. Masters thesis
(Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2015.
The purpose of this study was to evaluate the effect of 21 days of treatment with aldosterone
(Aldo) in the renal function and morphology of rats, correlating changes with the expression of
EGFR and ERK1/2 phosphorylated. The Aldo did not alter physiological parameters, blood
pressure and renal function of rats, but there was a tendency to reduce K+ plasma concentrations.
In renal cortex and medulla, Aldo increased the expression of EGFR and ERK1/2
phosphorylated and this effect was abolished by treatment Aldo plus spironolactone or RU 486
(Aldo receptor antagonists). Hormonal treatment also induced an increase in
immunohistochemical staining for these proteins in the cortex and medulla; however, this effect
was limited mainly to treatment Aldo plus spironolactone. There was an increase in glomerular
area and the percentage of interstitial area after treatment with Aldo. Changes in renal
morphology were partially reduced by treatment Aldo plus spironolactone or RU 486. These
results indicate that Aldo may induce morphological changes in the kidney of dependent
manner of MR and GR receptors and EGFR-ERK1/2 signaling, but without the impairment of
renal function.

Keywords: ALDO. Genomic effect. EGFR. ERK 1/2. Kidney injuries.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Aldosterona (Aldo) é um hormônio mineralocorticoide produzido e liberado pela
glândula adrenal em resposta a dois estímulos fisiológicos muito distintos: 1) a produção de
angiotensina II pelo sistema renina-angiotensina-Aldo (SRAA), que ocorre em situações de
hipovolemia e de hipotensão, ou 2) concentração plasmática elevada de K +, responsável pela
despolarização da membrana das células secretoras de Aldo (THOMAS; HARVEY, 2011).
O mecanismo de ação da Aldo tem sido o objeto de muitos estudos, não só pela sua
grande importância na regulação do balanço de sal e água, mas também pelo seu papel no
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais. Além do papel fisiológico no transporte
iônico renal, a Aldo também induz lesões e participa da patogênese da disfunção renal, a partir
do estímulo à lesão mesangial glomerular e à fibrose renal (HUANG et al., 2009; KRUG et al.,
2003; NISHIYAMA et al., 2005; RAFIQ et al., 2011). Vários mecanismos têm sido propostos
para a ação patológica da Aldo no rim, entre eles: a rápida ativação do receptor do fator de
crescimento epidermal (EGFR) e da via das quinases reguladas por sinal extracelular (ERK1/2).
O envolvimento da Aldo na disfunção renal progressiva, principalmente pela via da
ativação do receptor para mineralocorticoide (MR) já é conhecido. No entanto, trabalhos do
nosso grupo de pesquisa e de outros autores sugerem a participação do receptor para
glicocorticoides (GR) no mecanismo de ação da Aldo, baseados no fato de que o GR apresenta
94% de homologia com o MR e o antagonismo ao GR (induzido pelo RU 486) reduz várias
respostas renais e extra renais, promovidas pela Aldo (LEITE-DELLOVA et al., 2008;
ROSSIER; PYTHON; MATURANA, 2010).
Estudos que contribuam para o entendimento da disfunção renal progressiva, induzida
pela Aldo, são muito importantes para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, que
poderão impedir o estabelecimento ou retardar a progressão desta doença.
Sendo assim, neste projeto estudou-se o efeito do tratamento com Aldo por 21 dias sobre
a expressão do EGFR e da ERK1/2 no rim, o envolvimento dos receptores MR e GR no efeito
hormonal e o possível desenvolvimento de lesões no rim de ratos, a longo prazo.

17

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Desenvolvimento histórico do estudo da Aldo

Desde que a Aldo foi isolada e caracterizada pela primeira vez em 1953, seu estudo pode
ser avaliado, historicamente, em três momentos distintos: 1) os primeiros 20 anos, com a Aldo
sendo o foco principal das pesquisas; 2) de 1973 a 1993, com o MR sendo descoberto; e 3)
desde 2003 até o presente momento, com achados apontando a relação e a importância, tanto
do hormônio quanto de seu receptor (FUNDER, 2012).
Classicamente, era admitido que a Aldo atravessaria a membrana celular e se ligaria ao
receptor MR citoplasmático e então, este complexo (Aldo-MR) seria translocado para o núcleo
celular, onde atuaria como um fator de transcrição para proteínas envolvidas na regulação do
balanço de sódio e potássio em células epiteliais (mecanismo de ação genômico). Porém, há
cerca de duas décadas, iniciou-se o estudo de alguns efeitos deste hormônio que são muito
rápidos (ocorrem em segundos ou minutos) e insensíveis aos inibidores de transcrição
(actinomicina D) e de translação (cicloheximida), sendo incompatíveis com a modulação da
transcrição gênica e com a síntese de novas proteínas, e, portanto, passaram a ser classificados
como não genômicos (GOOD, 2007).

2.2 Síntese e mecanismo de ação da Aldo

A Aldo é um hormônio mineralocorticoide produzido na zona glomerulosa das células
do córtex da glândula adrenal, a partir do colesterol. A concentração plasmática da Aldo é de
5-15 ng/dL. Cerca de 50% da Aldo circulante estão sob a forma livre e 50% encontram-se
ligados a uma globulina específica, a transcortina, e à albumina (BARRETO-CHAVES et al.,
2012).
Já foram relatados outros locais de síntese da Aldo, além do córtex da glândula adrenal,
incluindo o cérebro, o tecido vascular e o miocárdio. A enzima aldosterona sintase, codificada
pelo gene CYP11B2, converte a desoxicorticosterona em Aldo e a enzima β hidroxilase,
codificada pelo gene CYP11B1, catalisa a conversão de desoxicortisol em cortisol
(NAMSOLLECK; UNGER, 2014).
Dois estímulos principais regulam diretamente a secreção de Aldo: a Angiotensina II
(Ang II) e o potássio. A Ang II é um peptídeo efetor do sistema renina-angiotensina (SRA). O
SRA consiste em um sistema complexo, sendo capaz de gerar hormônios peptídeos com grande
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importância na manutenção das funções fisiológica dos sistemas cardiovascular e renal. A
renina foi descoberta há aproximadamente 100 anos, por Bergman & Tigerstedt. Esta enzima é
produzida nos rins e tem como função metabolizar o seu substrato (o angiotensinogênio) no
plasma, liberando, assim, o decapeptídeo Angiotensina I (Ang I), que é então convertido no
octapeptídeo Angiotensina II (Ang II), pela ação da Enzima Conversora de Angiotensina
(ECA). Finalmente, a Ang II é responsável pela estimulação da síntese e secreção de Aldo
(Figura 1) (BADER, 2010).

Figura 1: Esquematização do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. A enzima renina converte
angiotensinogênio em Angiotensina I; ECA converte a Angiotensina I em Angiotensina II; Angiotensina
II estimula o córtex das glândulas adrenais, resultando na síntese e secreção de Aldo (Modificado de
OPENSTAX COLLEGE, 2013).

O aumento do nível de potássio circulante estimula a liberação da Aldo, conduzindo a
um aumento da excreção renal de potássio. Em condições fisiológicas, o potássio e Ang II
regulam a secreção de Aldo de forma igual e independe. Outro estímulo potente para a secreção
desse mineralocorticoide é o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), principalmente na fase
aguda da secreção hormonal. A Aldo também pode ser secretada por meio do estímulo da
endotelina, da vasopressina e da serotonina, porém de forma menos efetiva, em relação ao
potássio e a Ang II (NAMSOLLECK; UNGER, 2014).
Conforme comentado anteriormente, os efeitos mediados pela Aldo podem ser divididos
em duas categorias: genômico e não genômico. As ações não genômicas desse hormônio,
ocorrem após a sua ligação com o receptor MR e quando são mediadas pelo ROS (espécies

19

reativas de oxigênio), que podem levar à transativação do receptor do fator de crescimento
epidérmico (EGFR), que é responsável por iniciar inúmeras cascatas de proteínas sinalizadoras,
entre elas a ERK1/2 (NAMSOLLECK; UNGER, 2014).
Na ação genômica da Aldo (Figura 2), acontece a ligação com o MR citosólico, então,
o complexo Aldo-MR é translocado para o núcleo celular, onde modula a síntese de proteínas
responsáveis pela reabsorção de sódio e a secreção de potássio nos túbulos renais (GOOD,
2007).

Figura 2: Mecanismo de ação genômico da Aldo. Modelo de uma célula epitelial onde o hormônio se
liga ao MR, resultando na reabsorção de Na+ e a secreção de K+. ENaC = canal epitelial de Na+. Hsp =
proteínas de choque térmico. Sgk = proteína induzida por glicocorticoides. Ki-RasA = proteína de protooncogenes. CHIF = fator hormonal induzido por corticosteroides. 11βHSD2 = Enzima 11β
hidroxiesteroide desidrogenase tipo II (Modificado de BOOTH; JOHN, STOCKAND, 2002).

2.3 Receptores da Aldo

2.3.1 Receptor para mineralocorticoides (MR)

Muitos efeitos da Aldo se dão por meio da ligação deste hormônio ao receptor MR. O
MR pertence à superfamília de receptores de esteroides, que engloba também os receptores da
progesterona, estrógeno, andrógenos e glicocorticoides (GEKLE; GROSSMANN, 2009). Estes
receptores possuem uma estrutura comum, e isto faz com que o desenvolvimento de
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antagonistas específicos seja muito difícil. O MR possui dois ligantes: a Aldo e o cortisol (ou
corticosterona em roedores), com a mesma afinidade de ligação (FUNDER, 1997).
Em tecidos epiteliais, a enzima 11β hidroxiesteroide desidrogenase tipo II (11βHSD2)
protege o MR de ser ocupado por glicocorticoides, que circulam em concentrações muito mais
elevadas do que a Aldo (FULLER et al., 2012). A 11βHSD2 metaboliza cortisol em cortisona,
nos seres humanos, e esta nova forma não é capaz de ligar-se ao MR; portanto, quando a enzima
11βHSD2 está ativa, a Aldo pode ligar-se e ativar o MR livremente. Na ausência da 11βHSD2
ou quando ela se encontra inativa, o local de ligação do MR é ocupado pelo cortisol. Vários
tecidos não epiteliais, incluindo o coração, adipócitos e macrófagos, que expressam MR, não
expressam 11βHSD2 e, por conseguinte, nestes tecidos, o MR é ocupado predominantemente
cortisol (ODERMATT; ATANASOV, 2009).
Há um verdadeiro interesse em encontrar formas de inibir os efeitos cardiovasculares
(não benéficos) da ativação MR, deixando os efeitos fisiológicos sobre o rim intacto.
Curiosamente, embora a comunidade científica esteja convencida dos efeitos benéficos do
antagonismo ao MR, os mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos da ativação da
Aldo sobre o MR não foram completamente elucidados (BROWN, 2013).
A identidade do receptor responsável por iniciar a resposta rápida (não genômica) da
Aldo tem sido o assunto de debate. Alguns autores sustentam a hipótese que existe um receptor
de Aldo distinto, associado à membrana, que inicia exclusivamente as diferentes respostas
rápidas não genômicas. Esta hipótese é sustentada pela evidência de que algumas destas
respostas rápidas são detectadas em camundongos knockout para MR, ou não são bloqueados
pelos antagonistas farmacológicos específicos do MR. A hipótese alternativa é que os
receptores MR são responsáveis por todas as respostas não genômicas, quer diretamente ou por
meio de moléculas de sinalização auxiliares ( GROSSMANN; GEKLE, 2008; MIHAILIDOU,
2006 WILLIAMS, 2013).

2.3.1.1 Espirolonolactona (antagonista do MR)

A Espironolactona (Espiro) é um esteroide sintético, derivado da progesterona, que atua
como antagonista da Aldo em células alvo, inibindo de forma competitiva a ligação do
hormônio com o MR (COUETTE et al., 1992). A Espiro foi desenvolvida há mais de 40 anos
(SADEE et al., 1972), sendo caracterizada como um diurético poupador de potássio e utilizada
essencialmente para o tratamento do hiperaldosteronismo primário e secundário (FUNDER,
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2012). Este fármaco possui uma estrutura química similar à de outros esteroides, apresentando
o anel de lactona com um substituinte no C17.
A Espiro tem sido amplamente utilizada no tratamento de inúmeras doenças, incluindo
a hipertensão e as lesões no tecido renal (LÖSEL; WEHLING, 2003).
Em 2002, um novo antagonista do MR, a eplerenone, foi lançado para o tratamento da
insuficiência cardíaca congestiva. Em comparação com a Espiro, a eplerenona tem uma
seletividade melhorada para o MR, mas apresenta uma potência reduzida (afinidade 40 vezes
menor para o MR, quando comparado com a espironolactona) (NAMSOLLECK; UNGER,
2014).

2.3.2 Receptor para glicocorticoides (GR)

Projetos de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Renal do ICB/USP, que avaliaram os
mecanismos de transporte iônico no túbulo proximal in vitro (LEITE-DELLOVA et al., 2008)
e in vivo (PERGHER et al., 2009) sugerem a participação do receptor GR nos efeitos não
genômicos da Aldo, neste segmento tubular. Esses trabalhos se apoiam no fato que, no túbulo
proximal, o GR é muito mais abundante que o MR (TODD-TURLA et al., 1993) e de que os
efeitos não genômicos da Aldo sobre o trocador Na+/H+ e a H+-ATPase foram abolidos pelo
RU 486 (mifepristone, um antagonista do GR).
Vários estudos sugerem que a Aldo pode atuar via receptor GR. Em cardiomiócitos
isolados do ventrículo de ratos, a Aldo, em doses supra-fisiológicas, induziu respostas
cronotrópicas e o aumento da expressão de canais de cálcio (tipo CaV3.2/1H), por um
mecanismo dependente da ativação do MR e do GR (LALEVÉE et al., 2005; ROSSIER;
PYTHON; MATURANA, 2010). Porém, algumas respostas hipertróficas, induzidas pela dose
elevada de Aldo, foram exclusivamente exercidas pela ligação com o GR (ROSSIER;
PYTHON; MATURANA, 2010).

2.3.2.1 RU 486 (mifepristone, antagonista do GR)

O mifepristone (RU 486), é um derivado sintético da progestina noretindrona, foi
desenvolvido na França em 1980, pela indústria farmacêutica, e é potencialmente abortivo nos
primeiros meses de gestação. Em baixas doses, o RU 486 (RU) é um fármaco antagonista
seletivo do receptor de progesterona e, em altas doses, bloqueia o receptor GR. O RU 486 ocupa
o receptor com uma afinidade quatro vezes maior que a dexametasona e 18 vezes maior que o
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cortisol e depois de ligado ao receptor promove a inibição transcripcional do GR, diminuindo
os efeitos fisiológicos do excesso de corticosteroides. Este bloqueio é central, por meio do
feedback negativo para o ACTH e o CRH, e periférico para o cortisol (JOHANSSEN;
ALLOLIO, 2007).
O RU 486 pode ser utilizado para o tratamento de algumas doenças como a
hiperglicemia secundária, em decorrência da síndrome de Cushing (FARAH; LAUFGRABEN,
2013).

2.4 Aldo e o balanço eletrolítico nos rins

Nos rins a Aldo está relacionada com o manejo de eletrólitos, estimulando a reabsorção
de Na+ e a secreção de H+ e K+ no néfron. Até pouco menos de uma década, acreditava-se que
a Aldo agisse especialmente no ducto coletor (OBERLEITHNER, 2004), promovendo
expansão do fluido extracelular e o consequente aumento da pressão sanguínea. Seu efeito se
faria pela reabsorção do sódio (filtrado no glomérulo) na região distal do néfron, por meio da
ativação dos ENaCs (canais epiteliais de Na+, sensíveis à amilorida), e também da Na+/K+
ATPase da membrana basolateral (GOOD, 2007; HARVEY et al., 2002; PEARCE;
KLEYMAN, 2007).
A Aldo é liberada pela glândula adrenal em resposta não apenas a ativação do SRAA,
mas também frente a estímulos fisiológicos, como a elevação na concentração plasmática de
K+. Esta elevação ocasiona a alteração na condutância ao K+, despolarização da membrana das
células secretoras de Aldo e sua consequente liberação pela adrenal (THOMAS; HARVEY,
2011).
Estudos demostraram o papel da Aldo na estimulação do trocador Na+/H+, por meio de
inserção e ativação desta proteína na membrana luminal (MALNIC et al., 1997), e também a
estimulação da H+-ATPase vacuolar apical (MALNIC; GEIBEL, 2000; MARVER; KOKKO,
1983).
Pesquisas desenvolvidos em nosso laboratório descrevem um efeito bifásico e dose
dependente da Aldo sobre o trocador Na+/H+ (isoforma NHE1), em segmento S3 de túbulo
proximal isolado de rato (LEITE-DELLOVA et al., 2008) e sobre o trocador Na+/H+ (isoforma
NHE3) do túbulo proximal convoluto (segmento S2) in vivo (PERGHER et al., 2009). O efeito
bifásico da Aldo sobre o trocador Na+/H+ indica que: em doses baixas o hormônio estimula essa
proteína e em altas doses exerce um efeito inverso. Esse efeito da Aldo aparece apenas com 1
ou 15 minutos de tratamento, evidenciando um efeito hormonal rápido, não genômico.
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Adicionalmente, foi descrito que o peptídeo Atrial Natriurético (ANP) inibe o efeito não
genômico, bifásico, dose dependente, da Aldo sobre o NHE1, em segmento S3 de túbulo
proximal isolado (BRAGA-SOBRINHO et al., 2012).
Good et al. (2007), mostraram que a Aldo inibe a atividade de NHE3 apical em ramo
ascendente espesso da alça de Henle, por meio de um mecanismo independente do MR. Esses
dois autores evidenciaram efeitos não genômicos da Aldo, relacionados ao balanço eletrolítico
nos rins.
Em síntese, o principal efeito da Aldo é promover a reabsorção de sódio e a secreção de
hidrogênio e potássio em tecidos epiteliais, desempenhando, assim, um papel importante na
regulação do volume corporal, da pressão arterial, do equilíbrio eletrolítico e ácido-base
(ELIAS et al., 2012).

2.5 Aldo e mecanismos de injúria renal

Além do papel fisiológico no transporte renal de sódio, hidrogênio e potássio, a Aldo
provoca injúrias ao tecido renal, que ocorreriam de forma independente de alterações na pressão
arterial, tais como: inflamação, fibrose (tubulointersticial) e lesões decorrentes da proliferação
de células mesangiais, além de ser um potente indutor de proteinúria (RAFIQ et al., 2011).
Vários mecanismos têm sido propostos para a ação patológica da Aldo, como o aumento da
síntese de colágeno e fibronectina, a formação de espécies reativas de oxigênio, a diminuição
do óxido nítrico disponível e a interação com peptídeos de sinalização.
O envolvimento da Aldo na patogênese da disfunção renal progressiva, principalmente
pela via da ativação do receptor MR (mecanismo genômico) já é conhecido. No entanto, apesar
de ainda não estarem totalmente elucidados, são fortes as evidências de que os mecanismos não
genômicos da Aldo também poderiam participar do desenvolvimento da lesão renal
(SINPHITUKKUL et al., 2011).
A modulação do crescimento de células pela Aldo, por uma estimulação metabólica
(hipertrofia) ou da proliferação celular (hiperplasia), requer a coordenação das vias de
sinalização e alterações rápidas na transcrição. A ativação de vias de sinalização pela Aldo,
incluindo as vias da PKC, PKD1 e ERK1/2, foi identificada em células derivadas do néfron
distal (THOMAS; DOOLEY; HARVEY, 2010). Essas mesmas vias estão sendo apontadas
como responsáveis por promover a proliferação celular em resposta a agonistas miogênicos.
Isso levanta a hipótese de que a Aldo pode modular o crescimento de células renais por meio
da ativação de cascatas de sinalização (GEKLE; FREUDINGER; MILDENBERGER, 2002).
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2.5.1 Vias de sinalização da Aldo (EGFR e ERK1/2)

Um importante peptídeo de sinalização celular envolvido com a ação da Aldo é o fator
de crescimento epidermal (EGF) e o seu receptor (EGFR) (KRUG et al., 2003). O EGFR tem
sido apontado nos eventos de sinalização relacionados com a ativação de receptores acoplados
a proteínas G, hormônios de crescimento e citocinas, por meio de um mecanismo denominado
transativação. Então, o EGFR pode desempenhar um papel central na transdução de sinais
(HACKEL et. al., 1999; MOGHAL; STERNBERG, 1999). A interação entre o MR e a Aldo,
além de desencadear as ações genômicas, também promove a transativação do EGFR, como já
foi dito, sendo um evento necessário para a rápida e não genômica ativação da cascata da
ERK1/2. A ERK1 e a ERK2 compõem as proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs),
um grupo de quinases serina/treonina que, sob estimulação, fosforilam seus substratos nos
resíduos serina e/ou treonina. Estas quinases estão envolvidas na transdução de sinais da
membrana celular para o núcleo, em resposta a uma variedade de estímulos, incluindo os
hormônios (WADA; PENNINGER, 2004).
A via de sinalização da ERK1 e da ERK2 (ERK1/2) é ativada em cascata, onde MAP
quinases do tipo RAF fosforilam e ativam as MAP quinases MEK 1 e MEK 2, que por sua vez
também fosforilam e ativam as quinases ERK1 e ERK2. A ERK1 e a ERK2 ativadas passam a
fosforilar várias moléculas efetoras envolvidas em processos celulares fundamentais como a
diferenciação, a proliferação, a apoptose, a sobrevivência e o metabolismo (COWAN;
STOREY, 2003). No rim, a via ERK1/2 participa da regulação hormonal de diferentes
transportadores iônicos ao longo do néfron, para manutenção da homeostase do fluido
extracelular (MICHLIG et al., 2004), porém a desregularão na proliferação de células epiteliais
é um fator importante no desenvolvimento de doenças renais crônicas (THOMAS; HARVEY,
2011).
Estudos in vitro demonstraram que a Aldo aumentou a fosforilação do EGFR e da
ERK1/2, sugerindo que estas proteínas possuam um papel importante nas ações não genômicas
da Aldo nos rins (GEKLE; FREUDINGER; MILDENBERGER, 2002; GROSSMANN;
GEKLE, 2008; KRUG et al., 2002). Em pesquisa realizada por Xu et al. (2008), foi evidenciado
que a Aldo induziu a fosforilação da ERK1/2 de modo dose e tempo dependente, em células
epiteliais de túbulo proximal humano. O pré-tratamento dessas células com inibidor de
MAPKK/MEK (denominado U0126) não só impediu a ativação da ERK1/2 induzida pela Aldo,
mas também inibiu a transição mesenquimal epitelial tubular (EMT; caracterizada pela
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mudança do fenótipo epitelial para o mesenquimal) e a síntese de colágeno. Os resultados
sugerem que a EMT tubular induzida pela Aldo e a síntese de colágeno é mediada pela ERK1/2.
De acordo com Grossmann et al. (2004), a Aldo regula a reabsorção epitelial de Na+ e
também estimula a cascata de sinalização EGF-EGFR-ERK1/2. Em células MDCK C7 (que
apresentam características de células principais do ducto coletor, incluindo o transporte de Na+,
mediado pelo ENaC), a Aldo estimulou a expressão do EGFR e a fosforilação da ERK1/2, ao
mesmo tempo em que se observou um antagonismo ao efeito estimulatório da Aldo sobre o
ENaC. Estes autores sugerem que a sinalização iniciada pelo EGFR pode limitar a reabsorção
de Na+ induzida pela Aldo, pelo menos em células MDCK C7. Desta forma, ficaria estabelecido
um sistema de sinalização que antagoniza a própria ação da Aldo.
Apenas um estudo in vivo comprovou que a Aldo aumenta a quantidade e a expressão
do EGFR e da ERK1/2 fosforilados em várias regiões do néfron. Sinphitukkul et al. (2011)
constataram que este efeito hormonal é observado no rim de ratos, após um período de 30
minutos de exposição; no entanto, estes autores não estudaram a expressão diferencial entre as
regiões cortical e medular renais e a participação dos receptores MR e GR sobre esse efeito.
Alguns estudos apontam a participação da ERK1/2 e do EGFR nas ações patológicas e
crônicas da Aldo nos rins, como a lesão mesangial glomerular e a fibrose renal (HUANG et al.,
2009; KRUG et al., 2003; NISHIYAMA et al., 2005; RAFIQ et al., 2011), propondo o início
desta ação hormonal pela ligação com o MR, conforme esquematizado na Figura 3. Porém a
relação entre a ativação destas proteínas, pela Aldo, e o desenvolvimento de lesões renais ainda
requer um melhor entendimento.
Huang et al. (2012) descreveram uma relação entre a sinalização da PI3-K
(fosfatidilinositol-3 cinase) e da MAPK, seguinte ao tratamento com Aldo, em células de
fibroblastos renais, resultando em proliferação e sugerindo que a elevação dos níveis de Aldo
pode induzir a fibrose renal.
É possível que tanto a ativação do EGFR e da ERK1/2, como o estabelecimento de
injúrias ao tecido renal, em resposta à Aldo, sejam dependentes da ativação do MR e
independentes do GR, uma vez que estas respostas foram abolidas pela Espiro e pela eplerenona
(KRUG et al., 2003; LIANG et al., 2011). Contudo, o antagonismo ao GR não foi considerado
nessas pesquisas.
Estudos que contribuam para o entendimento da disfunção renal progressiva, induzida
pela Aldo, corroboram para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que poderão
retardar – ou até mesmo impedir - a progressão desta doença.
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Figura 3: Mecanismo de indução de lesão renal pela Aldo. A Aldo se liga ao MR citoplasmático
resultando em transativação do EGFR, que ativa a via de sinalização Ras (MAP quinases). A ativação
de Ras ativa a via ERK1/2 que leva a produção de genes responsáveis pela indução da lesão tecidual
nos rins (Modificado de HUANG et al., 2012).
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3 HIPÓTESE

Em um projeto piloto, evidenciamos que a Aldo aumentou a fosforilação do EGFR e da
ERK1/2 no tecido renal de ratos (in vivo), após 30 minutos de exposição (PANDOLFI et al.,
2015). Considerando, também, que vários autores correlacionaram a ativação rápida do EGFR
e da ERK1/2 com ações tardias e patológicas da Aldo, que incluem: a indução de fibrose túbulointersticial, a proliferação e a injúria de células mesangiais glomerulares (BROWN et al., 2013;
NISHIYAMA et al., 2005; RAFIQ et al., 2011), a hipótese desse estudo é que o tratamento
hormonal estendido por 21 dias poderia causar alterações na função e na morfometria renal,
aliadas à fosforilação do EGFR e da ERK1/2.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivos gerais

O objetivo geral desse estudo foi avaliar o efeito do tratamento com a Aldo, por 21 dias,
sobre a função e a morfologia renal, procurando correlacionar as alterações com a expressão de
proteínas, possivelmente, envolvidas com o mecanismo de lesão renal induzido pela Aldo.

4.2 Objetivos específicos

Neste contexto, os objetivos específicos deste projeto foram:
 Avaliar parâmetros bioquímicos e urinários, para o estudo da função renal em ratos;
 Comparar os valores iniciais e finais da pressão arterial;
 Estudar a expressão e a co-localização das proteínas EGFR e ERK1/2 fosforiladas no
rim e
 Verificar a ocorrência de alterações morfológicas (lesões) no parênquima renal.
 Além disso, estudar também os efeitos do antagonismo aos receptores da Aldo (MR
e GR) nesses processos.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Animais

Para este estudo foram utilizados ratos, Wistar, com peso entre 250 e 300 g, provenientes
do Biotério Central de Criação e mantidos no Biotério de Experimentação do Instituto de
Ciências Biomédicas da USP (ICB-I). Os ratos foram acondicionados em caixas apropriadas
(máximo de 5 animais por caixa), com livre acesso a água e a ração, em temperatura controlada
e ciclo claro/escuro de 12/12 horas. Todos os procedimentos experimentais foram realizados de
acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório (SBCAL) e
aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) (Protocolo: 03304/03).

5.2 Anestesia

Para promover anestesia e analgesia nos ratos, para a colheita de sangue e realização
dos procedimentos cirúrgicos, aplicou-se a associação de Tiletamina/Zolazepam (20-40 mg/kg)
+ Xilazina (5-10 mg/kg) (WILSON; ZAGON; LARACH, 1993), por via intramuscular. Após
a comprovação da ausência de respostas de estímulos dolorosos, por meio de pinçamento
interdigital e da base da cauda, foi dado início aos procedimentos experimentais.

5.3 Análises bioquímicas (plasma e urina)

Com os ratos devidamente anestesiados, as amostras de sangue foram obtidas a partir
da punção da veia cava abdominal, utilizando uma seringa acoplada a uma agulha de largo
calibre, para evitar a hemólise, durante a coleta. As amostras foram colocadas em microtubos e
após a centrifugação, o plasma foi aspirado e congelado a -20 oC.
As amostras de urina de 24 horas (alíquotas de 2 mL) foram aspiradas do coletor de
urina acoplado à gaiola metabólica.
A determinação das concentrações iônicas foi feita com o uso do equipamento 9180
Electrolyte Analyzer® (Roche, Mannheim, Germany), que possui um eletrodo de vidro e um
eletrodo de membrana líquida, específicos para Na+ e K+. As concentrações de creatinina e de
proteínas totais foram obtidas por teste colorimétrico e espectrofotometria (TP Analyzer Plus
Thermo Plate® (Thermoplate, China)), utilizando-se, respectivamente, os reagentes picrato
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alcalino (Creatinina K – Labtest® (Diagnóstica SA, Lagoa Santa, MG, Brazil), leitura em
510nm) e vermelho de piragalol (Sensiprot - Labtest®, leitura em 600nm).
Para a dosagem de: creatinina, proteína e K+, as amostras de urina foram diluídas nas
seguintes proporções: 1:20, 1:4 e 1:10.

5.4 Protocolos experimentais

5.4.1 Grupos experimentais

Os ratos foram divididos aleatoriamente em grupos, e tratados por 21 dias de acordo
com os protocolos a seguir:
- Sham: submetidos à cirurgia fictícia para a implantação de minibombas osmóticas;
- Aldosterona (Aldo, SIGMA® (Sigma, St Louis, MO, EUA)): que recebeu 150 /kg de Aldo
(SINPHITUKKUL et al., 2011);
- Espironolactona (Espiro, PFIZER® (Pfizer SRL, Buenos Aires, Argentina )): que recebeu 20
mg/kg de Espiro (BARRERA-CHIMAL; BOBADILLA, 2012);
- Aldo e Espiro (AldoE): que recebeu 150 /kg de Aldo e 20 mg/kg de Espiro;
- RU 486 (RU, SIGMA®): que recebeu 1 mg/kg de RU (CASTAGLIUOLO et al., 2001);
- Aldo e RU (AldoR,): que recebeu 150 /kg de Aldo e 1 mg/kg de RU.

5.4.2 Administração dos tratamentos

Os grupos experimentais descritos no tópico 5.4.1 foram realizados por um período
contínuo de 21 dias.
Para a infusão de Aldo (0,10µg/kg/min, totalizando 150µg/kg/dia) e de RU
(0,69µg/kg/min, totalizando 1mg/kg/dia), foram implantadas minibombas osmóticas (Alzet,
modelo 2004 e 2M® (Alza, Palo Alto, CA, EUA), respectivamente), no tecido subcutâneo
cervical dorsal, sob anestesia.
A Espiro foi administrada na água de bebida, na dose de 20mg/kg/dia. No tratamento
do grupo AldoR foram associadas duas minibombas, uma contendo Aldo e a outra contendo
RU. No grupo AldoE foi implantada uma minibomba, contendo Aldo, e a Espiro foi
administrada na água de bebida. Nos grupos Espiro e Sham (situação controle), os animais
também foram submetidos à cirurgia fictícia, porém sem a implantação da minibomba.
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Após 21 dias de tratamento, os ratos foram anestesiados para a colheita de sangue e a
realização da nefrectomia bilateral total. As minibombas foram removidas para a avaliação do
volume residual dos fármacos.
5.4.3 Mensuração da pressão arterial

A mensuração da pressão arterial foi feita de maneira indireta, sem anestesia, por meio
da pletismografia de cauda (PC) (BP-2000-MR-4, Visitech Systems® (Visitech Systems Inc.,
Cary, NC, EUA)). Os ratos foram cuidadosamente manuseados (para que entrassem no sistema
de contenção) e depois foram aquecidos. O esfigmomanômetro e o sensor foram colocados no
terço médio da cauda. Foram feitas 25 aferições seriadas dos valores máximos da pressão obtida
na cauda (PC), para a determinação do valor médio da PC de cada rato (MACHADO;
GUERRA; PETERS, 2010). As mensurações da PC foram feitas antes do início e ao final dos
21 dias de tratamento.

5.4.4 Gaiola Metabólica

Para a obtenção do volume de urina de 24 horas, os ratos foram colocados em gaiolas
metabólicas (Tecniplast, Buguggiate® ( Buguggiate, Varese, Italy)). Além do volume de urina
produzido, também foram mensurados: o consumo de água (por meio da diferença do volume
de água disponibilizado para cada animal e o volume residual) e o consumo de alimento
(determinado pela diferença da massa da ração inicial e a residual), após 24 horas. O consumo
de ração e de água foram corrigidos para cada 100g de peso corpóreo e depois representados
como g/100g de peso/dia e ml/100g de peso/dia, respectivamente. Esses parâmetros, assim
como colheita de sangue, foram obtidos após os 21 dias de tratamento.
Os ratos foram pesados em balança semi-analitica milesimal (Quimis 6441) (dia 0 e
após 21 dias).

5.5 Estudos com Western blot para determinação da expressão das proteínas ERK1/2 e da
EGFR no tecido renal
5.5.1 Preparo das amostras

Os rins foram transferidos para uma placa de Petri, acondicionada em um recipiente
com gelo e contendo uma solução de PBS gelada e acrescida de um cocktail de inibidores de
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proteases (SIGMA®) e de inibidores de fosfatases [ortovanadato de sódio (10 mM), pirofosfato
de sódio (10 mM) e fluoreto de sódio (100 mM)]. Esta solução foi utilizada no procedimento
de extração das proteínas do córtex e da medula renal. A composição do cocktail de inibidores
de proteases é descrita a seguir:


AEBSF – [4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride hydrochloride] (2 mM): inibidor
de serinas proteases;



Aprotinina (0,3 µM): inibidor de serinas proteases;



Bestatina (130 µM): inibidor de aminopeptidases;



E-64 – [N-(trans-Epoxysuccinyl) -L-leucine 4-guanidinobutylamide] (14 µM): inibidor
de cisteínas proteases;



EDTA [ácido etilenodiamino tetra-acético] (1 mM): inibidor de metaloproteases;



Leupeptina (1 µM): inibidor de serinas e cisteínas proteases (Cocktail de inibidores de
proteases, SIGMA®).
Uma vez imersos na solução de extração das proteínas, os rins foram seccionados

longitudinalmente, para separação e fragmentação do córtex e da medula. Os fragmentos de
córtex e de medula foram homogeneizados (Dounce Homogenizer), separadamente, em solução
de extração de proteínas (na proporção de 1g de tecido para 2 mL da solução) e, em seguida,
centrifugados (a 4 oC e 4 mil rotações/min, durante 10 min). O sobrenadante, correspondente
ao córtex e a medula renal, foi separado em alíquotas e depois armazenado em freezer (-80o C),
para posterior determinação da concentração total de proteínas e a realização da técnica de
Western blot.

5.5.2 Determinação da concentração total de proteína de cada amostra

A concentração de proteínas do córtex e da medula renal foi feita com base na curva
padrão de albumina e o método BCA (EGUTI et al., 2010). As amostras foram diluídas e
distribuidas com os reagentes Bicinchoninic (SIGMA) e Coper sulfato (SIGMA) (BCA)
em uma placa de 96 poços. A leitura da absorbância (em 570 nm) e o cálculo da concentração
proteica foram feitos no leitor de microplacas Labsystems Multiskan MS.
Após a quantificação proteica, as amostras foram diluídas em tampão Laemmli (Biorad®) e 2-mercaptoetanol (Amresco®), de forma a deixar todas as alíquotas que foram
aplicadas no gel com a mesma concentração de proteínas (30µg/µL) e facilitar a migração
eletroforética.
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5.5.3 Técnica de Western Blotting

As proteínas foram separadas por SDS-PAGE, usando o gel de poliacrilamida 9%, de
acordo com o método de Laemmli (1970). As proteínas foram transferidas do gel de
poliacrilamida para a membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) e, para bloquear ligações
não específicas, as membranas de PVDF foram incubadas com a solução de bloqueio 3% (leite
ou BSA). Em seguida, as membranas foram incubadas overnight com os anticorpos primários:
anti-EGFR total e anti-EGFR fosforilado (p Tyr1068), produzidos em coelho (Cell Signaling
Technology); anti-ERK1/ERK2 total (R&D Systems), produzido em camundongo; antiERK1/2 fosforilada [PHOSPHO-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187) (R&D Systems)],
produzido em coelho e anti-α-actina (Novus biologicals®), produzido em camundongo e,
posteriormente, com os anticorpos secundários: IgG anti-coelho (R&D Systems) e IgG anticamundongo (SIGMA). A ligação com os anticorpos foi detectada com ECL-Plus Western
blotting detection system (GE Healthcare). As bandas foram visualizadas e quantificadas pelo
sistema C-DiGit Chemiluminescence Western Blot Scanner (LI-COR Biosciences®). Os
experimentos foram feitos, no mínimo, em triplicata.

5.5.4 Quantificação relativa do EGFR fosforilado e da ERK1/2 fosforilada

Os valores da quantificação corresponderam à razão entre o EGFR fosforilado e o total
e entre a ERK1/2 fosforilada e a total de cada amostra. A quantificação relativa foi apresentada
em relação ao controle.

5.6 Análise da função renal

O fluxo urinário (V) foi calculado pela formula V=volume total de urina (em ml)/ tempo
(min) (1).
A carga excretada (CEx) de uma substância, foi obtida multiplicando-se o fluxo urinário
(V) pela concentração urinária (Ux) desta substância, como mostra a equação: CE=V x Ux (2).
A CE foi corrigida pelo peso corporal e apresentada para cada 100g.
A fração de excreção (FE, em %) de Na+ e de K+, foi determinada pela a relação entre a
carga filtrada (CF) e a CE de cada íon, segundo a fórmula: FE = CF/CE (3).
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O ritmo de filtração glomerular (RFG) foi estimado utilizando-se a depuração
plasmática de creatinina (clearance de creatinina, Ccr), obtida por multiplicação do fluxo
urinário (V), e concentração urinária de creatinina (Ucreat) e dividida pela concentração
plasmática de creatinina (Pcreat), como descrito na equação: Ccr= V. Ucreat/Pcreat (4). O Ccr foi
corrigido pelo peso corporal e apresentado para cada 100g (mL/min/100g).

5.7 Obtenção do tecido para o histopatológico

Ao final dos tratamentos, os ratos foram anestesiados e submetidos à laparotomia
mediana, para visualização dos rins; em seguida o gradil costal foi removido, para a exposição
do coração e uma agulha de tamanho 18G, previamente passada em um esmeril, foi fixada ao
ventrículo esquerdo (Figura 4 a e b) e ligada à bomba peristáltica (Masterflex L/S TM®) (Figura
4 c). A veia cava abdominal foi seccionada, após o acionamento da bomba, para a perfusão dos
rins em “in situ”, primeiramente com uma solução tampão de fosfato salino (PBS – NaH2PO4,
Na2HPO4, NaCl 0,9%, pH7.4), a 37 °C e, posteriormente, com uma solução de formalina
tamponada 10% (NaH2PO4 Na2HPO4, formaldeído 16% e água destilada).
Após a perfusão, os rins foram retirados, depois seccionados em 2 ou 3 segmentos
coronais e mantidos na mesma solução de formalina usada para a perfusão, por 24 horas. Após
esse período, os fragmentos foram acondicionados em solução alcoólica a 70%, para posterior
processamento em parafina, obtendo-se cortes (3-4 µm de espessura) para realização de análise
histológica.

c

Figura 4: Ilustração da metodologia para perfusão de tecidos e obtenção de amostras para estudos
histopatológicos. Descrição da figura ao longo do texto. (GAGE; KIPKE; SHAIN, 2012)
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5.8 Analises Histopatológicas

Para análise histopatológica, os cortes renais foram corados com Tricrômico de Masson.
O Masson é um tricrômico, ou seja, as estruturas são demonstradas em três cores: núcleos em
violeta (hematoxilina); o citoplasma em vermelho (fucsina ácida) e colágeno em azul (azul de
anilina) (STREET et al., 2014).
Para o cálculo da porcentagem da área túbulo-intersticial, os cortes histológicos foram
avaliados por meio de microscopia ótica onde as imagens obtidas pela câmera AxionCam MRc,
acoplada ao microscópio óptico Axio Vert.A1 (Zeiss®) (200X, 50 µm) foram analisadas por um
programa de morfometria computacional (AxioVision, Zeiss®) e a área intersticial foi
cuidadosamente contornada (manualmente), para a determinação da sua porcentagem (em
relação ao campo óptico), excluindo-se a área glomerular (Figura 5A). Estas análises foram
feitas com a colaboração do Professor Dr. Rildo Volpini (Laboratório de Pesquisa Básica em
Doenças Renais (LIM/12) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).
A área glomerular foi determinada a partir de imagens obtidas pela câmera AxionCam
MRc, acoplada ao microscópio óptico Axio Vert.A1 (Zeiss®) (200X, 50 µm). As bordas
externas de 50 tufos capilares glomerulares (por animal) foram delimitadas manualmente, como
demonstrado na Figura 5B, e o cálculo feito pelo software Zen 2 lite (Zeiss®).

A)

B)

Figura 5: Figura representativa da delimitação da área intersticial e da área glomerular. A área
intersticial (A) e as bordas externas do tufo capilar glomerular (B) foram delimitadas manualmente
(linha amarela) (200 X, 50 µm). No exemplo, área glomerular = 5027 µ2.
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5.9 Imuno-histoquímica

As análises imuno-histoquímicas foram feitas em cortes histológicos (2 a 3 µm de
espessura) desparafinizados e hidratados, por meio de sucessivas lavagens em xilol e etanol,
respectivamente. Foram utilizados os mesmos anticorpos primários empregados na técnica de
Western blott: [anti EGFR (Tyr 1068) (Cell Signaling Technology®) e anti ERK 1/2 (Thr202 /
Tyr204) (R&D Systems®)], seguindo os protocolos dos fabricantes. A fase de recuperação dos
antígenos foi feita em panela a vapor (steamer, a 95 ºC, por 20 min). O bloqueio de antígenos
inespecíficos foi realizado com leite desnatado 5%. Para incubação do anticorpo secundário
utilizou-se o kit Dako (LSAB+ System-HRP®), seguido de aplicação do cromógeno
Diaminobenzidina (DAB). As amostras de controle negativo tiveram os mesmos tratamentos
que as amostras positivas, com exceção do anticorpo primário, que foi substituído por IgG de
coelho. A contra coloração foi realizada com hematoxilina. Os cortes histológicos foram
avaliados de acordo com a intensidade da coloração e o envolvimento das estruturas
glomerulares, tubulares e vasculares, sendo: 0 = negativo (não reativo), 1 = traços (coloração
levemente amarronzada), 2 = fraco (coloração castanho claro), 3 = moderado (coloração
castanho escuro) e 4 = forte (coloração quase enegrecida) (SINPHITUKKUL et al., 2011).

5.10 Análise dos resultados

Os valores médios foram apresentados com seus respectivos erros padrão, para a
realização da análise estatística. As comparações estatísticas múltiplas foram feitas pelo teste
Bonferroni, utilizando o programa GraPhPad Prism (versão 5.0 1) e considerando
significativos os valores de P < 0,05.

37

6 RESULTADOS

6.1 Efeito da Aldo e/ou RU ou Espiro sobre os parâmetros fisiológicos

Os parâmetros fisiológicos: consumo de ração, consumo de água, fluxo urinário e peso,
após 21 dias de tratamento, estão descritos na Tabela 1. Avaliando-se a média total do período,
não houve diferença dos grupos tratados, em relação à situação controle.

Tabela 1: Parâmetros Fisiológicos.
Parâmetros

Sham
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

Aldo
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

4,06 ± 0,2

4,90 ± 0,4

4,74 ± 0,3

5,26 ± 0,6

5,68 ± 0,3

5,63 ± 0,6

Consumo de
Ração
Consumo de
água
Fluxo urinário

9,99 ± 0,7

10,33 ± 0,7

9,70 ± 0,7

10,90 ± 0,9

10,78 ± 1,0

10,09 ± 0,2

0,003 ± 0,0

0,004 ± 0,0

0,003 ± 0,0

0,003 ± 0,0

0,004 ± 0,0

0,003 ± 0,0

Peso Inicial

269 ± 10,9

250 ± 14,0

266 ± 12,5

247 ± 11,0

242 ± 15,4

248 ± 14,2

363 ± 8,7
357 ± 8,6
349 ± 7,9
365 ± 7,6
333 ± 12,6
357 ± 9,5
Peso Final
Valores apresentados como médias ± erro padrão. n = número de animais. RU = RU 486. Espiro = espironolactona.
Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e espironolactona. Consumo de ração =
g/100g de peso/dia. Consumo de água = mL/100 g de peso/dia. Fluxo urinário = mL/min/100 g de peso.

Os valores médios da pressão arterial de cauda (PC) são apresentados na Tabela 2. Não
foram verificadas diferenças entres os grupos, comparando-se os períodos inicial e final dos
diferentes tratamentos.

Tabela 2: Pressão Arterial máxima de cauda aos 0 e 21 dias de tratamento.
Parâmetros

Sham
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

Aldo
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

PC Inicial
107,3 ± 5,9
106,7 ± 1,8
101,8 ± 2,0
109,4 ± 3,2
106,0 ± 1,9
109,3 ± 4,2
(mm Hg)
PC Final
107,0 ± 5,0
106,1 ± 1,8
101,8 ± 1,5
111,1 ± 3,2
108,6 ± 2,1
107,3 ± 4,7
(mm Hg)
Valores apresentados como médias ± erro padrão. n = número de animais. PC = pressão arterial de cauda. RU =
RU = RU 486. Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona
e espironolactona.

6.2 Efeito da Aldo e/ou RU ou Espiro sobre os parâmetros bioquímicos plasmáticos

Fazendo a comparação entre os grupos, ao final dos 21 dias, nenhum tratamento alterou
as concentrações plasmáticas de sódio e de potássio, em relação à situação controle; no entanto,
foi possível observar, no grupo Espiro, uma tendência ao aumento da concentração do potássio
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plasmático, em comparação ao grupo Sham (P=0,06). No grupo tratado com Aldo, verificou-se
uma tendência ao efeito inverso, ou seja, uma diminuição da concentração do potássio
plasmático, em relação ao grupo Sham (P=0,08). Esses resultados são descritos na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros plasmáticos, após 21 dias de tratamento.
Parâmetros

Sham
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

Aldo
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

Creatinina
0,58 ± 0,0
0,54 ± 0,0
0,64 ± 0,0
0,55 ± 0,0
0,64 ± 0,0
0,63 ± 0,0
(mg/dL)
+
Na
137,6 ± 1,7
136,7 ±2,1
137,9 ± 1,3
136,3 ±2,5
133,8 ±2,1
137,7 ± 2,0
(mEq/L)
+
K
4,45 ± 0,1
4,63 ± 0,1
4,86 ± 0,1
4,10 ± 0,1
4,18 ± 0,1
4,27 ± 0,1
(mEq/L)
Valores apresentados como médias ± erro padrão. n = número de animais. RU = RU 486. Espiro = espironolactona.
Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e espironolactona.

6.3 Efeito da Aldo e/ou RU ou Espiro sobre a função renal

Os valores médios dos marcadores de função renal, avaliados ao final dos 21 dias de
tratamento, constam da Tabela 4.
Fazendo a comparação entre os grupos, não houve diferença na carga excretada (CE) e
na fração de excreção (FE) de sódio. No grupo Espiro, a CE e a FE de potássio foram inferiores
aos valores do grupo Sham (Figura 6).

Figura 6: Valores médios de carga excretada (A) e da fração de excreção (B) de potássio, ao final dos
tratamentos. RU = RU 486. Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU
486. AldoE = aldosterona e espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham.

Observou-se um aumento do valor médio do clearance de creatinina no grupo RU, em
comparação com a situação controle (Figura 7).

Clearance de Creatinina
ml/min/100gr
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Figura 7: Valores médios do clearance de creatinina ao final dos tratamentos. RU = RU 486. Espiro =
espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo controle.

Tabela 4: Valores médios de clearance de creatinina, carga excretada (CE) e fração de excreção (FE),
após os tratamentos.
Parâmetros

Sham
(n=8)

Aldo
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

Clearance de
0,31 ± 0,0
0,35 ± 0,0
0,37 ± 0,0
0,30 ± 0,0
0,35 ± 0,0
Creatinina
0,44 ± 0,0*
(ml/min/100g)
CE Na+
0,18 ± 0,0
0,20 ± 0,0
0,23 ± 0,0
0,17 + 0,0
0,23 ± 0,0
0,18 ± 0,0
(mEq/min/100g)
CE K+
0,72 ± 0,0
0,90 ± 0,0
0,89 ± 0,1
0,94 ± 0,0
0,75 ± 0,1
0,49 ± 0,0*
(mEq/min/100g)
CE Prot.
0,003 ±0,0
0,002 ±0,0
0,002 ±0,0
0,002 ±0,0
0,002 ±0,0
0,002 ±0,0
(mg/min/100g)
FE Na+
0,45 ± 0,0
0,36 ± 0,0
0,35 ± 0,0
0,49 ± 0,0
0,52 ± 0,0
0,42 ± 0,0
(%)
+
FE K
57,74 ±7,5
52,88 ± 7,1
61,98 ± 5,7 30,50 ± 4,3* 65,17 ± 5,4
53,51 ± 5,6
(%)
Valores apresentados como médias ± erro padrão. n = número de animais. RU = RU486. Espiro = espironolactona.
Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU486. AldoE = aldosterona e espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo
Sham.

6.4 Expressão do EGFR fosforilado em córtex e medula de rim de rato, após 21 dias de
tratamento
No córtex e na medula renal de ratos, a Aldo foi capaz de aumentar a expressão do
EGFR fosforilado em 29% e em 48%, respectivamente, em comparação ao grupo Sham. O RU
e a Espiro, sozinhos, não reproduziram o mesmo efeito; no entanto, em ambas as regiões renais,
esses fármacos foram capazes de inibir o efeito estimulatório da Aldo sobre expressão do EGFR
fosforilado. Esses resultados são exemplificados nas Figuras 8 e 9, pelo aumento da intensidade
da banda do EGFR fosforilado, somente no tratamento com Aldo, no córtex e na medula renal.
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Os valores da quantificação relativa, referente à expressão do EGFR fosforilado são
descritos na Tabela 6.

Figura 8: Efeito da Aldo sobre a expressão do EGFR fosforilado em córtex de rim de rato, após 21 dias
de tratamento. A) imagem representativa do imunoblot. B) respectiva análise densitométrica da razão
entre o EGFR fosforilado e o EGFR total (apresentada em relação ao controle). RU = RU 486. Espiro =
espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona. N=6.

Figura 9: Efeito da Aldo sobre a expressão do EGFR fosforilado em medula de rim de rato, após 21
dias de tratamento. A) imagem representativa do imunoblot. B) respectiva análise densitométrica da
razão entre o EGFR fosforilado e o EGFR total (apresentada em relação ao controle). RU = RU 486.
Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona. N=6

41

Tabela 5: Expressão normalizada e relativa da proteína EGFR fosforilada em córtex e medula de rim
de rato, após 21 dias de tratamento.
Densidade normalizada EGFR fosforilado dos
tratamentos / Densidade normalizada EGFR
fosforilado do controle
Grupos
N
Córtex
Controle
1,00 ± 0,00
6
6
1,29 ± 0,07 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,99 ± 0,13
6
6
0,87 ± 0,09 &
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
0,90 ± 0,06
6
6
0,69 ± 0,10 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula
Controle
1,00 ± 0,00
6
6
1,48 ± 0,21 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
1,14 ± 0,12
6
6
0,44 ± 0,02 &
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
1,02 ± 0,13
6
6
0,79 ± 0,05 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Os valores são apresentados como médias ± erro padrão. N = número de amostras biológicas analisadas (em
triplicata). Aldo = aldosterona. Espiro = espironolactona. A normalização foi feita pela densidade da banda da
proteína EGFR total. *P < 0,05 vs. grupo Sham &P < 0,05 vs. grupo aldosterona.

6.5 Expressão da ERK1/2 fosforilada em córtex e medula de rim de rato após 21 dias de
tratamento

Verificou-se que, tanto no córtex (Figura 10), quanto na medula (Figura 11) renal de
ratos, a Aldo aumentou a expressão da ERK1/2 fosforilada em 97% e em 260%,
respectivamente, em comparação ao grupo Sham. O RU e a Espiro, sozinhos, não alteraram a
expressão da ERK1/2 fosforilada; no entanto, em ambas as regiões renais, inibiram o efeito
estimulatório da Aldo sobre a expressão dessa proteína.
Os valores da quantificação relativa, referente à expressão da ERK1/2 fosforilada são
descritos na Tabela 6.
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Figura 10: Efeito da Aldo sobre a expressão da ERK1/2 fosforilada em córtex de rim de rato, após 21
dias de tratamento. A) imagem representativa do imunoblot. B) respectiva análise densitométrica da
razão entre a ERK 1/2 fosforilada e a ERK 1/2 total (apresentada em relação ao controle). RU = RU
486. Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona
e espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona. N=6.

Figura 11: Efeito da Aldo sobre a expressão da ERK1/2 fosforilada em medula de rim de rato, após 21
dias de tratamento. A) imagem representativa do imunoblot. B) respectiva análise densitométrica da
razão entre a ERK 1/2 fosforilada e a ERK 1/2 total (apresentada em relação ao controle). RU = RU
486. Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona
e espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona. N=6.
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Tabela 6: Expressão normalizada e relativa da proteína ERK1/2 fosforilada em córtex e medula de rim
de rato, após 21 dias de tratamento.
Densidade normalizada ERK1/2 fosforilada dos
tratamentos / Densidade normalizada ERK1/2
fosforilada do controle
Grupos
N
Córtex
Controle
1,00 ± 0,00
6
6
1,97 ± 0,39 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,87 ± 0,11
6
6
0,86 ± 0,18 &
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
1,10 ± 0,15
6
6
0,84 ± 0,09&
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula
Controle
1,00 ± 0,00
6
6
2,60 ± 0,47 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
1,03 ± 0,14
6
6
1,33 ± 0,28 &
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
1,26 ± 0,31
6
6
0,89 ± 0,19 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Valores apresentados como médias ± erro padrão. N = número de amostras biológicas analisadas (em triplicata).
Aldo = aldosterona. Espiro = espironolactona. A normalização foi feita pela densidade da banda da proteína
ERK1/2 total. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona.

6.6 Área glomerular

Comparando-se os resultados, observou-se um aumento na área glomerular nos grupos
Aldo, AldoR e AldoE, em relação aos seus respectivos controles (Tabela 7). Essa alteração é
ilustrada na Figura 12.

Tabela 7: Valores médios da área glomerular, após 21 de tratamento.
Parâmetros

Sham
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

Aldo
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

Área
4468 ± 170
4361 ± 81
4328 ± 121 5694 ± 198* 5270 ± 128*# 5218 ± 120*&
Glomerular
2
(µm )
Os valores são apresentados como médias ± erro padrão. n = número de animais. RU = RU486. Espiro =
espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR= aldosterona + RU486. AldoE = aldosterona + espironolactona. *P <
0.05 vs. grupo Sham. #P < 0.05 vs. grupo RU. &P < 0.001 vs. grupo Espiro.
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A)

B)

Figura 12: Área glomerular. A) Figura representativa dos glomérulos, em cortes transversais de rim de
rato (200X, 50 µm) e B) representação gráfica dos valores médios da área glomerular, após os 21 dias
de tratamento. RU = RU 486. Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU
486. AldoE = aldosterona e espironolactona. *P < 0.005 vs. grupo Sham. #P < 0.005 vs. grupo RU. &P <
0.001 vs. grupo Espiro.

6.7 Análise da Área Intersticial

O tratamento com Aldo aumentou em 90% a área intersticial no córtex renal, em
comparação à situação controle. Os grupos AldoR e AldoE também apresentaram um aumento
na porcentagem da área intersticial, em relação ao grupo Sham e seus respectivos controles,
porém foram capazes de reduzir o efeito da Aldo, conforme apresentado na Figura 13 e na
Tabela 8.
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A)

B)

Figura 13: Análise da área intersticial. A) Figura representativa do interstício cortical, em cortes
transversais de rim de rato (200X, 50 µm) e B) representação gráfica dos valores médios da área
intersticial, após 21 dias de tratamento. RU = RU 486. Espiro = espironolactona. AldoR = aldosterona
e RU 486. Aldo = aldosterona. AldoE = aldosterona e espironolactona. *P < 0.001 vs. grupo Sham. #P
< 0.001 vs. grupo RU. &P < 0.001 vs. grupo Espiro. $P< 0.001 vs. grupo Aldo.

Tabela 8: Valores médios da porcentagem da área intersticial em córtex de em rim de rato, após 21 dias
de tratamento.
Parâmetros

Sham
(n=8)

RU
(n=8)

Espiro
(n=8)

Aldo
(n=8)

AldoR
(n=8)

AldoE
(n=8)

Área
10,6 ± 0,1
10,0 ± 0,4
10,6 ± 0,3
Intersticial
19,0 ± 0,3*
11,8 ± 0,1*#$
12,8 ± 0,4*&$
(%)
Os valores são apresentados como médias ± erro padrão. N = número de animais. RU = RU 486. Espiro =
espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e espironolactona. *P
< 0.001 vs. grupo Sham. #P < 0.001 vs. grupo RU. &P < 0.001 vs. grupo Espiro. $P< 0.001 vs. grupo Aldo.
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6.8 Expressão e co-localização do EGFR fosforilado em tecido renal, por marcação imuno
histoquímica
A marcação imuno-histoquímica para o EGFR fosforilado foi fraca (score de 0 a 1),
ocorrendo principalmente nos túbulos proximais, na alça de Henle e nos ductos coletores. Os
tratamentos com RU e Espiro sozinhos não aumentaram a marcação para o EGFR fosforilado,
em todas as regiões renais; enquanto que o tratamento com Aldo aumentou essa marcação no
córtex (Figura 14), na região medular externa (zona externa) e região medular interna (Figura
15). O efeito hormonal foi reduzido ou abolido pelo tratamento concomitante com a Espiro
(Figuras 14 e 15, Tabela 9).

A) Córtex

B)

Figura 14: Efeito da Aldo sobre a marcação imuno-histoquímica do EGFR fosforilado em córtex de
rim de rato, após 21 dias de tratamento. A) imagem representativa da marcação imuno-histoquímica. B)
respectiva análise da intensidade de coloração (score). Neg. = controle negativo. RU = RU 486. Espiro
= espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. P < 0,05 vs. grupo espironolactona. &P < 0,05 vs. grupo
aldosterona. N=4.
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A) Medula Externa –
zona externa

B) Medula Interna

C)

D)

Figura 15: Efeito da Aldo sobre a marcação imuno-histoquímica do EGFR fosforilado em medula de
rim de rato, após 21 dias de tratamento. A e B: imagem representativa da marcação imuno-histoquímica.
C e D: respectiva análise da intensidade de coloração (score). Neg. = controle negativo. RU = RU 486.
Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. #P < 0,05 vs. grupo RU 486. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona.
N=4.
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Tabela 9: Intensidade da marcação imuno-histoquímica (score) para a proteína EGFR fosforilado em
de rim de rato, após 21 dias de tratamento.
Valores médios para a intensidade da marcação
Grupos
imuno-histoquímica
N
Córtex
Controle
0,33 ± 0,06
4
4
0,75 ± 0,14 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
4
0,27 ± 0,02 &
4
0,52 ± 0,05 #
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
4
0,15 ± 0,05 &
4
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
0,34 ± 0,05  &
Medula externa – zona externa
Controle
0,15 ± 0,07
4
4
0,54 ± 0,11*
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
4
0,13 ± 0,05 &
4
0,42 ± 0,08 #
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
4
0,08 ± 0,06 &
4
0,12 ± 0,04 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula externa – zona interna
Controle
0,40 ± 0,15
4
0,19 ± 0,12
4
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,08 ± 0,03
4
0,27 ± 0,09
4
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
0,10 ± 0,08
4
0,04 ± 0,04
4
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula interna
Controle
0,06 ± 0,04
4
4
0,46 ± 0,14 *
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
4
0,02 ± 0,02 &
4
0,23 ± 0,09 #
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
&
Espiro 80 mg/Kg
4
0,02 ± 0,02
4
0,02 ± 0,02 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Os valores são apresentados como médias ± erro padrão. N = número de amostras biológicas analisadas (em
duplicata). Aldo = aldosterona. Espiro = espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo controle. #P < 0,01 vs. grupo RU. P
< 0,05 vs. grupo espiro. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona.

6.9 Expressão e co-localização da ERK1/2 em tecido renal, por marcação imuno
histoquímica
A marcação imuno-histoquímica para a ERK fosforilada foi de fraca a moderada (score
de 1 a 2), ocorrendo principalmente nos glomérulos, na alça de Henle e nos ductos coletores.
Os tratamentos com RU e Espiro sozinhos não aumentaram, estatisticamente, a marcação para
a ERK fosforilada nas regiões renais. O tratamento com Aldo aumentou essa marcação somente
no córtex (Figura 16). Na região medular externa (zona externa e interna), observou-se uma
tendência para o aumento da marcação para ERK fosforilada, mediante o tratamento com Aldo
(P=0,10 e P=0,07, respectivamente), em comparação ao grupo Sham (Figura 17). No córtex, o
efeito hormonal foi abolido pelo tratamento concomitante com o RU e a Espiro. Porém, na
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medula, o efeito hormonal foi parcialmente reduzido pelo tratamento concomitante com a
Espiro (P > 0,067) (Figuras 16 e 17, Tabela 10).

A) Córtex

B)

Figura 16: Efeito da Aldo sobre a marcação imuno-histoquímica da ERK1/2 fosforilada em córtex de
rim de rato, após 21 dias de tratamento. A) imagem representativa da marcação imuno-histoquímica. B)
respectiva análise da intensidade de coloração (score). Neg. = controle negativo. RU = RU 486. Espiro
= espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo Sham. &P < 0,05 vs. grupo aldosterona. N=4.
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A) Medula Externa –
zona externa

B) Medula Externa –
zona interna

C)

D)

Figura 17: Efeito da Aldo sobre a marcação imuno-histoquímica da ERK1/2 fosforilada em medula de
rim de rato, após 21 dias de tratamento. A e B: imagem representativa da marcação imuno-histoquímica.
C e D: respectiva análise da intensidade de coloração (score). Neg. = controle negativo. RU = RU 486.
Espiro = espironolactona. Aldo = aldosterona. AldoR = aldosterona e RU 486. AldoE = aldosterona e
espironolactona. N=4.
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Tabela 10: Intensidade da marcação imuno-histoquímica (score) para a proteína ERK1/2 fosforilada
em de rim de rato, após 21 dias de tratamento.
Valores médios para a intensidade da marcação
Grupos
imuno-histoquímica
N
Córtex
Controle
0,92 ± 0,11
4
4
1,79 ± 0,33 *
Aldo 150 g/Kg
&
RU 486 1mg/Kg
4
0,75 ± 0,11
&
4
0,96
±
0,10
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
1,04 ± 0,20
4
4
0,96 ± 0,04 &
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula externa – zona externa
Controle
0,42 ± 0,08
4
0,63
±
0,08
4
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,42 ± 0,22
4
0,71 ± 0,10
4
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
0,52 ± 0,11
4
0,40 ± 0,11
4
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula externa – zona interna
Controle
0,27 ± 0,10
4
0,63 ± 0,13
4
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,56 ± 0,17
4
0,67 ± 0,12
4
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
0,44 ± 0,11
4
0,31 ± 0,06
4
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Medula interna
Controle
0,23 ± 0,05
4
0,34 ± 0,08
4
Aldo 150 g/Kg
RU 486 1mg/Kg
0,08 ± 0,06
4
4
0,93 ± 0,09 #
RU 486 1mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Espiro 80 mg/Kg
0,27 ± 0,07
4
0,21 ± 0,02
4
Espiro 80 mg/Kg + Aldo 150 g/Kg
Os valores são apresentados como médias ± erro padrão. N = número de amostras biológicas analisadas (em
duplicata). Aldo = aldosterona. Espiro = espironolactona. *P < 0,05 vs. grupo controle. &P < 0,05 vs. grupo
aldosterona. #P < 0,001 vs. grupos controle, RU, espiro, aldosterona, aldosterona e espiro.
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7 DISCUSSÃO

7.1 Efeito dos tratamentos sobre os parâmetros fisiológicos e bioquímicos plasmáticos

Os tratamentos não alteraram o consumo de ração dos ratos (Tabela 1), mas foi possível
observar a seguinte tendência: os grupos com o peso médio inicial menor (grupos Aldo, AldoR
e AldoE) apresentaram maior consumo médio de ração no período, não gerando diferenças
entre os grupos, em relação ao peso médio final.
Os valores médios do consumo de água e do fluxo urinário também não diferiram entre
os grupos (Tabela 1), mesmo naqueles que receberam a espironolactona (Espiro; um
antagonista do receptor da Aldo, capaz de aumentar a excreção urinária de sódio e,
consequentemente, de água). Nos primeiros 7 dias, o volume de urina dos ratos tratados com a
Espiro foi visivelmente maior; no entanto, os animais só foram colocados nas gaiolas
metabólicas (para a colheita de urina de 24h e posterior determinação do fluxo urinário) no 21º
dia, momento no qual não se confirmou a diurese. De acordo com alguns autores, os efeitos da
Espiro sobre a diurese e a natriurese podem variar com a dose utilizada. Jeunesse et al. (2007)
não observaram os efeitos diuréticos da Espiro em cães, mesmo após a administração de doses
crescentes deste fármaco.
Não foram observadas diferenças na PA (Tabela 2) e nas concentrações plasmáticas de
creatinina e de Na+ (Tabela 3) entre os grupos.
Uma das funções da Aldo (desencadeadas em parte pela angiotensina II) é o aumento
da reabsorção de Na+, com consequente diminuição da excreção urinária desse íon e de água,
promovendo a expansão do volume do fluido extracelular e o aumento da PA (MELLO-AIRES,
2012b). Nesse estudo, o tratamento com Aldo por 21 dias não alterou a PA dos ratos, em
comparação à situação controle; uma situação condizente com a ingestão de uma dieta padrão
(com níveis normais de NaCl) e com os valores plasmáticos normais de sódio, mesmo após a
administração da Aldo (Tabela 3). Os dados da literatura científica são variáveis no que se
refere ao efeito da Aldo sobre a PA: Park e Schiffrin (2001) observaram que ratos tratados com
Aldo e suplementados com NaCl (1%) apresentaram elevação da PA, somente após 2 semanas
do início do tratamento. A mesma condição foi relatada por Li et al. (2012), na presença e na
ausência de suplementação com excesso de sal. Camundongos uninefrectomizados, tratados
com Aldo e suplementados com NaCl, apresentaram valores da PA próximos aos controles
(OGAWA et al., 2012). Porém, Liang et al. (2011) e Mathew et al. (2008) observaram em ratos,
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que os valores da PA aumentaram quase 70%, após 28 dias do tratamento com Aldo e dieta
padrão.
Ainda, diante do aumento dos níveis circulantes de Aldo, os rins podem superar a
retenção de sódio (decorrente da ação mineralocorticoide no néfron distal), por meio da
diminuição da reabsorção proximal desse íon, durante o “fenômeno de escape da Aldo”;
evitando-se, assim, a expansão de volume e a elevação da PA (WANG et al., 2001). Portanto,
ao final do tratamento com Aldo por 21 dias, poderíamos evidenciar valores normais ou
elevados da PA nos ratos.
Observou-se uma tendência à redução da concentração plasmática de K+ no grupo Aldo
(P = 0,08) e o efeito inverso no grupo Espiro (P = 0,06) (Tabela 3). Corroborando nossos
resultados, Nielsen et al. (2006) e Seigneux et al (2007) notaram a diminuição da concentração
plasmática de K+, após 1 semana de tratamento com Aldo, compatível com o aumento da
secreção tubular de K+ (induzida pela Aldo), mas sem modificações na concentração plasmática
de Na+. O efeito da Aldo sobre a secreção de K+ se deve a 3 fatores: 1) o aumento da atividade
e da quantidade da Na+/K+-ATPase na membrana basolateral das células principais, 2) a
estimulação dos canais de Na+ (ENaC), presentes na membrana luminal do túbulo distal final e
do ducto coletor (que promovem a despolarização da membrana e a difusão de K+ da célula
para o lúmen tubular) e 3) ao aumento da condutância ao K+ na membrana apical. Entretanto,
durante a administração prolongada de Aldo pode-se observar a manutenção dos níveis de Na+
e a diminuição dos níveis de K+, devido também ao “fenômeno de escape da Aldo” (citado
anteriormente), que resulta em uma maior carga distal de Na+, que, por sua vez, estimula a
secreção de K+, também no néfron distal (MELLO-AIRES, 2012a).

7.2 Efeito dos tratamentos sobre a função renal

Ao final dos 21 dias de tratamento, a carga excretada (CE) e a fração de excreção (FE)
de Na+, não foram diferentes entre os tratamentos (Tabela 4). Estes resultados estão de acordo
com os valores normais da concentração plasmática de Na+, em todos os grupos (Tabela 3), e
poderiam estar relacionados ao fato dos ratos apresentarem volemia normal e receberem uma
dieta padrão, sem a suplementação extra com NaCl.
O grupo Espiro apresentou diminuição na CE e na FE de K+ (Tabela 4), efeito esperado
para este fármaco, cumprindo seu papel de poupador de K+, a partir do antagonismo ao receptor
da Aldo, com consequente redução da secreção de K+. Esse dado mostra também, que o
tratamento por via oral (com a espiro diluída na água de bebida) foi efetivo. A retenção de K+,
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provocada pela espiro, não foi acompanhada pela excreção de Na+; mas como já foi citado
anteriormente, o efeito deste fármaco sobre a natriurese pode variar (JEUNESSE et al., 2007).
Numericamente, a CE de K+ no grupo Aldo foi um pouco maior do que o controle (0,90
vs. 0,72 mEq/min/100g); situação, aparentemente, revertida pelo tratamento concomitante com
a espiro (0,90 vs. 0,75 mEq/min/100g), mas não alterada pelo tratamento em conjunto com o
RU (0,90 vs. 0,94 mEq/min/100g) (Tabela 4). Este indício, associado à tendência de
hipocalemia, condiz com o mecanismo de ação da Aldo, mediado pela ligação com o MR. O
aparente efeito hormonal sobre a secreção de K+ não foi acompanhado pela reabsorção de Na+.
Wang et al. (2001) sugerem uma resposta compensatória do néfron ao aumento dos níveis
circulantes de Aldo, para evitar a retenção de Na+ e a expansão de volume.
Além de seu importante papel fisiológico, a Aldo também pode induzir alterações
glomerulares, como por exemplo a glomeruloesclerose (KIYOMOTO et al., 2008), que pode
levar à diminuição do ritmo de filtração glomerular (RFG) e, geralmente, está associada a um
aumento da excreção urinária de proteínas, devido ao comprometimento da barreira glomerular
e dos podócitos, responsáveis pela retenção das proteínas nos capilares glomerulares
(SHIBATA et al., 2007). No presente estudo, os ratos tratados com a Aldo por 21 dias não
apresentaram alteração no clearance de creatinina ou o aumento na CE de proteínas (Tabela 4).
Dados da literatura indicam que a ocorrência de proteinúria, induzida pela Aldo, parece
depender da ligação com o MR e de outros fatores (não praticados ou não observados em nosso
estudo), como uma dieta rica em sódio e a elevação da PA, para que ocorra o comprometimento
de componentes glomerulares, responsáveis pela retenção de proteínas nos capilares
glomerulares, a exemplo dos podócitos (SHIBATA et al., 2007; SUN et al., 2002).
Na literatura científica atual, são escassos os resultados sobre os efeitos do RU na função
e na hemodidâmica renal, que justifiquem o aumento do clearance de creatinina identificado
no grupo RU (Figura 7).

7.3 Efeito da Aldo sobre a expressão do EGFR e da ERK 1/2 fosforilados e o papel dos
receptores MR e GR
Já foram descritas ações fisiológicas da Aldo, envolvendo o EGFR e a ERK 1/2, como
por exemplo, na modulação da concentração de cálcio intracelular e da atividade do
transportador Na+/H+ em túbulos renais (GEKLE et al., 2002; WATTS et al., 2006). No entanto,
essas mesmas proteínas também foram relacionadas com ações patológicas da Aldo, como o
remodelamento vascular, devido às modificações provocadas nas células endoteliais e nas
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células da musculatura lisa vascular e alterações decorrentes da inflamação, do estresse
oxidativo, da proliferação celular e da deposição de matriz extracelular (ZHONG, 2014).
Em nosso estudo, a Aldo aumentou a expressão das proteínas EGFR e ERK1/2
fosforiladas no córtex e na medula renal de ratos, após 21 dias de tratamento (Figuras de 8 a
11), assim como observado por Ogawa et al. (2012) e Sinphitukkul et al. (2011).
Na presença de Aldo, os antagonistas do MR e do GR (Espiro e RU, respectivamente)
aboliram esse efeito estimulatório hormonal sobre a expressão do EGFR e da ERK1/2
fosforilados, sugerindo a participação dos dois receptores nesse mecanismo de ação da Aldo.
Alguns autores já relataram o envolvimento do MR no efeito da Aldo sobre a fosforilação do
EGFR e da ERK 1/2 (GEKLE et al., 2002; HUANG et al., 2009; KRUG et al., 2002).
Não existem informações na literatura sobre a modulação da expressão dessas proteínas
pelo GR e/ou pelo RU no tecido renal; no entanto, em outros tipos celulares o efeito do RU é
bem variado. Em células lúteas humanas, o RU diminuiu a fosforilação da ERK1/2, induzida
pela gonadotrofina coriônica humana (TSAI et al., 2008). Porém, em células uNK (uterine
natural killer) o RU induziu o aumento da expressão da ERK1/2 fosforilada, sendo que este
efeito foi bloqueado pelo uso do cortisol (CHEN et al., 2012). Já em miométrio de ratos, o RU
aumentou a expressão da ERK2 fosforilada, mas não alterou a expressão da ERK1 fosforilada
(LI et al., 2004).
O efeito do RU sobre a expressão do EGFR fosforilado no rim não foi estudado por
outros autores. Hernández-Hernández et al. (2012), evidenciaram que o RU inibe a expressão
gênica do EGFR, induzida por esteroides, em linhagem celular de astrocitoma humano.

7.4 Alterações morfométricas e possível relação com a fosforilação do EGFR e da ERK1/2
no tecido renal, induzidos pela Aldo
Nossa pesquisa mostrou aumento da área glomerular em todos os grupos que receberam
Aldo (Aldo, AldoR e AldoE). O tratamento concomitante com RU e com Espiro praticamente
não alterou esse efeito hormonal (Tabela 7 e Figura 12). O tratamento com Aldo também
aumentou a porcentagem da área intersticial, sendo que o RU e a Espiro conseguiram reduzir
essa ação da Aldo (Tabela 8 e Figura 13).
De acordo com a literatura, as alterações morfológicas renais mais frequentemente
associadas ao tratamento com a Aldo e reveladas por meio da avaliação histopatológica são: I)
lesões vasculares (como

necrose,

proliferação da camada íntima e fibrose da camada

adventícia), II) esclerose glomerular (caracterizada, principalmente, pela expansão da matriz
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mesangial e dos tufos capilares) e III) lesões túbulo-intersticiais (com evidenciação da dilatação
dos túbulos renais, da fibrose e do infiltrado de células inflamatórias no interstício) (BLASI et
al., 2003; DOI et al., 2014; LIANG et al., 2011).
Estudos prévios relataram o efeito da Espiro (OGAWA et al., 2012) e do RU (HUANG
et al., 2009) como atenuantes das alterações morfológicas da Aldo sobre o tecido renal,
corroborando nossos resultados.
O efeito da Aldo sobre a proliferação de células mesangiais, condição que poderia
comprometer a morfometria e acarretar na expansão da área glomerular, foi descrito por Huang
et al. (2009) e Nishiyama et al. (2005). Assim como a expansão da área e os danos glomerular,
decorrentes do tratamento com Aldo por 28 dias, associado à suplementação com NaCl (BLASI
et al., 2003). Em nosso modelo experimental, constituído pelo tratamento com Aldo por 21 dias
e dieta padrão, também evidenciamos o aumento da área, porém os danos glomerulares não
foram visualmente tão intensos, quanto nos modelos suplementados com NaCl.
Da mesma forma, a fibrose, acompanhada pelo infiltrado de células inflamatórias,
produz injúrias intersticiais severas, que por sua vez, podem levar ao aumento da porcentagem
da área intersticial, em resposta ao tratamento com Aldo (BLASI et al., 2003; DOI et al., 2014).
No presente estudo não foram explorados marcadores específicos para fibrose e inflamação,
porém estas condições poderiam estar presentes em nosso modelo experimental e justificar o
aumento da porcentagem da área intersticial.
Os mecanismos envolvidos com a proliferação de células renais e a indução de fibrose
renal, dependentes do excesso de Aldo, foram associados à fosforilação/ativação do EGFR e da
ERK1/2 (CHEN et al., 2012; HUANG et al., 2009; NISHIYAMA et al., 2005). Sendo assim, é
possível admitir que o aumento da fosforilação do EGFR e da ERK1/2, que observamos nas
regiões cortical e medular (Figuras de 8 a 12) e o aumento da marcação imuno-histoquímica
para o EGFR fosforilado (nos túbulos renais, Figuras 14 e 15) e para a ERK1/2 (nos glomérulos
e também nos túbulos renais, Figuras 16 e 17), possam ter relação com as alterações
morfométicas provocadas pela Aldo descritas por esses autores.

57

8 CONCLUSÃO

Nossos resultados indicam que:


O modelo experimental constituído pelo tratamento com Aldo por 21 dias e dieta padrão
pode auxiliar no estudo das vias de sinalização e das lesões teciduais induzidas pela Aldo;



As alterações nas concentrações plasmáticas de K+ são condizentes com o mecanismo de
ação da Aldo e da Espiro;



As concentrações plasmáticas de Na+ e a PA não se alteraram com o tratamento hormonal,
provavelmente pela ocorrência do “efeito escape da Aldo”



A Aldo aumentou a expressão do EGFR e da ERK1/2 no rim, aparentemente, por um
mecanismo dependente dos receptores MR e GR;



Mesmo sem a suplementação extra com NaCl, a Aldo pode induzir alterações morfológicas
no rim, aparentemente, de maneira dependente dos receptores MR e GR e da via do EGFRERK1/2, mas sem o comprometimento da função renal.
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