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RESUMO 
 

PERGHER, P. S. Efeitos não-genômicos dos hormônios esteróides - aldosterona e 

corticosterona - sobre a acidificação do túbulo proximal (S2) de ratos: estudos de 

microperfusão tubular e capilar, in vivo. 2010. 83p. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  

 

O objetivo deste estudo foi determinar se aldosterona (10
-12

 M) e corticosterona (0,3 x 10
-8

 M) 

agem sobre a acidificação do túbulo proximal (segmento S2) de rato e se esses efeitos 

hormonais são genômicos e/ou não-genômicos. O rim foi isolado por via lombar e 

imobilizado com Ringer-ágar em uma câmara de lucite. Durante o experimento, os animais 

receberam por via endovenosa solução fisiológica com manitol 3% a 0,05 mL/min. A 

reabsorção de bicarbonato foi avaliada por microperfusão tubular estacionária. O pH 

intratubular foi registrado por microeletrodo duplo, contendo resina sensível a H
+
/solução de 

referência (KCl 1M), para determinação da reabsorção de HCO3
-
. A taxa de acidificação 

tubular foi expressa como a meia-vida de redução do nível de HCO3
-
 injetado ao seu nível 

estacionário (t/2). A reabsorção resultante de HCO3
-
 (JHCO3

-
) foi calculada a partir da 

equação {k ([(HCO3
-
)i - (HCO3

-
)s] r/2)}, onde k é a constante da redução de bicarbonato 

luminal [k = ln2/(t/2)], r é o raio do túbulo e (HCO3
-
)i e (HCO3

-
)s são as concentrações do 

HCO3
-
 injetado e HCO3

- 
no nível estacionário, respectivamente. Aldosterona e corticosterona 

perfundidas na luz tubular causaram aumento significante do JHCO3
-
, de um valor controle de 

2,84 ± 0,079 (49/19, no. de medidas/no. de túbulos) nmol.cm
-2

.s
-1

 para 4,19 ± 0,143 (58/10) 

nmol.cm
-2

.s
-1

 e 3,77 ± 0,154 (28/12) nmol.cm
-2

.s
-1

, respectivamente. Na presença de etanol na 

luz tubular (em concentração semelhante à utilizada para diluir a solução hormonal), 

actinomicina D (10
-6

 M, um inibidor da transcrição genica), cicloheximida (40 mm, um 

inibidor da síntese proteíca) ou espironolactona (10
-6

 M, um antagonista do MR), o JHCO3
-
 

foi estatisticamente igual ao valor controle; estas drogas também não impediram o efeito 

estimulador da aldosterona e da corticosterona sobre o JHCO3
-
. No entanto, RU486 (10

-6
 M, 

um antagonista do GR) sozinho na luz tubular causou diminuição significativa do JHCO3
-
 e 

inibiu o efeito estimulador da aldosterona e da corticosterona. Losartan (10
-6

 M, um 

antagonista do AT1) não alterou o efeito estimulador da aldosterona. Concanamicyn (4,6 x 10
-

8
 M, um inibidor da H

+
-ATPase) ou S3226 (1μM, um inibidor do NHE3) diminuiram 

significativamente o efeito estimulador da corticosterona. A aldosterona perfundida nos 

capilares peritubulares também aumentou o JHCO3
-
, em comparação com os níveis basais 

durante a perfusão capilar intacta com sangue. Em conclusão, nossos resultados indicam que: 

1) aldosterona e corticosterona na luz do túbulo proximal (S2) in vivo tem um efeito rápido, 

direto, não-genômico, estimulante do JHCO3
-
, 2) provavelmente, o GR participa neste 

processo e 3) este efeito, provavelmente, ocorre pela ativação do NH3 e da H
+
-ATPase 

luminais. Os dados também indicam que a aldosterona e corticosterona endógenas estimulam 

o JHCO3
-
 no túbulo proximal (S2). 

 

Palavras-chave: Aldosterona. Corticosterona. Túbulo proximal in vivo. JHCO3
-
. 

 

 



ABSTRACT 
 

PERGHER, P. S. Nongenomic effect of steroid hormones – aldosterone and 

corticosterone – on acidification of rat proximal tubule (S2): studies by tubular and 

capillary microperfusion, in vivo. 2010. 83p. Doctor Thesis (Human Physiology) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

The purpose of this study was to determine if aldosterone (10
-12 

M) and corticosterone (0.3 x 

10
-8

 M) act on the acidification of in vivo proximal tubule (segment S2) of rat and if these 

hormonal effects are genomic and/or nongenomic. The kidney was isolated by a lumbar 

approach and immobilized in situ by Ringer-agar in a lucite cup. During the experiment, the 

animals received venous saline containing 3% mannitol at 0.05 mL/min. Bicarbonate 

reabsorption was evaluated by stationary tubular microperfusion. Intratubular pH was 

recorded by double-barreled H ion-exchange resin/reference (1M KCl) microelectrodes for 

the determination of HCO3
-
 reabsorption. The rate of tubular acidification was expressed as 

the half-time of the reduction of the injected HCO3
-
 levels to their stationary level (t/2). Net 

HCO3
-
 reabsorption (JHCO3

-
) was calculated from the equation {k [(HCO3

-
)i - (HCO3

-
)s] r/2}, 

where k is the rate constant of the reduction of luminal bicarbonate [k = ln2/(t/2)], r is the 

tubule radius and (HCO3
-
)i and (HCO3

-
)s are the concentrations of the injected HCO3

-
 and 

HCO3
-
 at the stationary level, respectively. Aldosterone and corticosterone in luminally 

perfused tubules caused a significant increase in JHCO3
-
 from a mean control value of 2.84 ± 

0.079 (49/19, n
o
 of measurements / n

o
 of tubules) nmol.cm

-2
.s

-1
 to 4.19 ± 0.143 (58/10) 

nmol.cm
-2

.s
-1

 and 3.77 ± 0.154 (28/12) nmol.cm
-2

.s
-1

, respectively. In the presence of ethanol 

in the tubular lumen (in similar concentration used to prepare the hormonal solution), 

actinomycin D (10
-6

 M, an inhibitor of gene transcription), cycloheximide (40 mM, an 

inhibitor of protein synthesis) or espironolactone (10
-6

 M, a MR antagonist), the JHCO3
-
 was 

not different from the control value; these drugs also did not prevent the stimulatory effect of 

aldosterone or corticosterone on JHCO3
-
. However, in the presence of RU486 in tubular 

lumen (10
-6

 M, a GR antagonist) a significant decrease on JHCO3
-
 was observed; this 

antagonist also inhibited the stimulatory effect of aldosterone or corticosterone on JHCO3
-
. 

Losartan (10
-6

 M, an AT1 antagonist) inhibited the stimulatory effect of aldosterone on 

JHCO3
-
. Concanamicyn (4.6 x 10

-8
 M, a H

+
-ATPase inhibitor) or S3226 (1µM, an inhibitor of 

NHE3) significantly decreased the stimulatory effect of corticosterone on JHCO3
-
. 

Aldosterone perfused into peritubular capillaries also increased JHCO3
-
, compared with basal 

levels during intact capillary perfusion with blood. In conclusion, our results indicate that 1) 

luminal aldosterone and corticosterone has a rapid, direct, nongenomic, stimulatory effect on 

JHCO3
-
 in vivo proximal tubule (S2), 2) probably, GR participates in this process and 3) this 

effect, probably, occurs by activation of luminal NH3 and H
+
-ATPase. The data also indicate 

that endogenous aldosterone and corticosterone stimulate JHCO
3
- in proximal tubule (S2). 

 

Keywords: Aldosterone. Corticosterone. In vivo proximal tubule. JHCO3
-
. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 HETEROGENIDADE MORFOLÓGICA DO TÚBULO PROXIMAL 

 

O túbulo proximal possui uma porção inicial convoluta, que é continuação direta do 

epitélio parietal da cápsula de Bowman, e uma porção reta, que se encontra nas regiões mais 

profunda do córtex e mais externa da medula (MADSEN; TISHER, 2004). O comprimento do 

túbulo proximal é de aproximadamente 8 mm no rato e 14 mm em humanos (NYENGAARD; 

BANDTSEN, 1992), sendo seu diâmetro em torno de 40 µm (MADSEN; TISHER, 2004). 

Em diversos animais, incluindo o rato (MAUNSBACH, 1979), o coelho (KAISSLING; 

KRIZ, 1979; WOODHALL et al., 1978), o camundongo (RHODIN, 1958) e o macaco rhesus 

(TISHER; ROSEN; OSBORNE, 1969), três segmentos morfologicamente distintos - S1, S2 e 

S3 - podem ser distinguidos no túbulo proximal. O segmento S1 é a porção inicial do túbulo 

proximal, começando no glomérulo e continuando por cerca de 1/3 da parte convoluta. O 

segmento S2 consiste no restante da parte convoluta e a parte inicial da reta. O segmento S3 

representa o restante da parte reta e está localizado nas regiões mais profunda do córtex e na 

mais externa da medula (MADSEN; TISHER, 2004) (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema da anatomia do néfron. Em destaque, os três segmentos distintos - S1, S2 e S3 - que 

compõem o túbulo proximal. Em ratos Wistar, o S2 localiza-se próximo a superfície renal, 

permitindo o estudo deste segmento pela técnica de microperfusão estacionária. 

FONTE: Modificado de Aires, 2008. 
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B A 

A subdivisão do túbulo proximal em segmentos S1, S2 e S3 é baseada em mudaças que 

ocorrem gradualmente ao longo do túbulo renal de ratos e coelhos. As células do S2 tem 

menos área basolateral e menor atividade da bomba sódio/potássio (Na
+
/K

+
-ATPase) por 

unidade de área de membrana, assim como baixa densidade mitocondrial. As 

microvilosidades em S2 são marcantemente mais curtas do que em S1. Em ratos, as 

vilosidades da borda em escova do S3 são muito mais longas que em S2. Em coelhos, 

cachorros e humanos, a altura das microvilosidades diminui ao longo do S3. A densidade de 

mitocôndrias em S3 de ratos e camundongos é especialmente alta. Em contrapartida, em S1 e 

S2, a maioria das mitocôndrias está espalhada pelo citoplasma. Estruturas correlacionadas 

com a endocitose, incluindo lisossomos, são abundantes em S1 e S2, mas estão quase 

ausentes em S3. A quantidade e o tamanho dos peroxissomos (organelas com enzimas 

oxidativas que removem o átomo de hidrogênio de substratos orgânicos específicos, em uma 

reação oxidativa que produz peróxido de hidrogênio [H2O2]) aumentam do S2 em direção ao 

S3 (KRIZ; KAISSLING, 2008) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Túbulo proximal em ratos. A. Segmentos S1, S2 e S3 do túbulo proximal justamedular (~1000X). 

Notar: as diferenças no tamanho da borda em escova, a altura das células, a densidade citoplasmática e 

o diâmetro externo. B. Microscopia eletrônica mostrando a ultraestrutura dos segmentos S1, S2 e S3 

(~5400X). As mitocôndrias em S1 e S2 encontram-se posicionadas verticalmente, enquanto que em 

S3 encontra-se espalhadas pelo citoplasma. O aparelho endocitótico, localizado subapicalmente 

(delimitado pela linha tracejada), é mais proeminente em S1 e início do S2; os endossomos (estrelas) 

e os lisossomos (L) estão localizados mais profundamente no citoplasma. Em S3, o aparelho vacuolar 

e os lisossomos são virtualmente ausentes, contudo os peroxissomos (P) são mais freqüentes em S3 do 

que em S1 e S2. (C), capilar peritubular. 

FONTE: Modificado de Alpern, 2008. 
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1.2 ACIDIFICAÇÃO LUMINAL DO TÚBULO PROXIMAL 

 

No túbulo proximal, o íon hidrogênio (H
+
) é secretado para a luz tubular 

preferencialmente pelo trocador sódio/hidrogênio (Na
+
/H

+
), portanto por um processo 

eletroneutro. A energia para este mecanismo provém do gradiente de concentração do íon 

sódio (Na
+
), através da membrana luminal, o qual é mantido pela bomba Na

+
/K

+
 basolateral, 

sendo, pois, classificado como um mecanismo de transporte ativo secundário. Cerca de 80% 

do bicarbonato (HCO3
-
) filtrado é reabsorvido no túbulo proximal e 60 a 70% da secreção de 

prótons neste segmento, origina-se do trocador Na
+
/H

+
 (SCHLÖNDORFF; BONVENTRE, 

1995). O túbulo proximal também secreta íons H
+
 através da bomba de hidrogênio (H

+
-

ATPase) localizada na membrana luminal; entretanto, esse processo ativo primário é 

responsável apenas por cerca de 35% da secreção proximal de H
+
 (SCHLÖNDORFF; 

BONVENTRE, 1995; ULATE; FERNANDEZ; MALNIC, 1993). Estudos, funcionais e 

moleculares, indicam que a situação de acidose tubular proximal aumenta a expressão 

proximal da bomba hidrogênio/potássio (H
+
/K

+
-ATPase, pouco expresso no proximal e 

normalmente encontrado no ramo ascendente grosso e ducto coletor cortical e medular) 

(SILVER; SOLEIMANI, 1999). 

Conforme esquematizado na Figura 3 e na Figura 4, o H
+
 secretado na luz tubular 

reage com o HCO3
-
 filtrado formando ácido carbônico (H2CO3), que é transformado em 

dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), pela ação da enzima anidrase carbônica - isoforma II 

(AC II). O CO2 penetra livremente na célula e combina-se com H2O gerando o H2CO3 (com a 

participação da anidrase carbônica - isoforma IV [AC IV], localizada na membrana 

basolateral), que dissocia-se em H
+
 e HCO3

-
. A saída de HCO3

-
 pela membrana basolateral se 

dá principalmente pelo co-transportador sódio-bicarbonato (Na
+
-HCO3

-
), eletrogênico, e pelo 

trocador cloreto/bicarbonato (Cl
-
/HCO3

-
). O CO2 também pode ser combinado com o íon 

hidroxila (OH
-
) proveniente da dissociação intracelular da H2O, gerando HCO3

-
 para ser 

reabsorvido. 
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Figura 3. Mecanismos de acidificação no túbulo proximal. O H
+
 é secretado através do trocador Na

+
/H

+ 
e da 

H
+
-ATPase apical. O HCO3

-
 filtrado reage com o H

+
 secretado no lúmen tubular formando H2CO3. 

Este é rapidamente desidratado a CO2 e H2O pela anidrase carbônica IV (AC IV). O CO2 entra na 

célula e, ao se combinar com H2O, forma H2CO3, que se dissocia em H
+
 e HCO3

-
. O íon bicarbonato 

atravessa a membrana basolateral pelo co-transportador Na
+
/HCO3

- 
e pelo trocador Cl

-
/HCO3

-
. Na 

situação normal, a H
+
/K

+
-ATPase é pouco expressa no proximal. 

 

Figura 4. O H
+
 secretado para a luz tubular pode ser resultante de uma bomba “redox” que quebra a molécula de 

água originando H
+
 + OH

-
. Os demais detalhes são iguais aos da legenda da Figura 3. 
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1. 3 TROCADOR Na
+
/H

+ 

 

A atividade do trocador Na
+
/H

+
 (NHE, sodium-hydrogen exchanger) foi inicialmente 

demonstrada na bactéria Streptococcus faecalis (HAROLD; PAPINEAU, 1972); em 

mamíferos, o trocador foi primeiramente descrito em membranas de borda em escova isoladas 

do cótex renal e do intestino delgado de ratos (MURER; HOPFER; KINNE, 1976). O gene do 

trocador foi identificado e clonado pela primeira vez por Sardet, Franchi e Pouyssegur (1989). 

Desde então, diferentes isoformas do NHE vem sendo descritas em virtualmente todas as 

células procarióticas e eucarióticas (SCHELLING; JAWDEH, 2008). 

O trocador NHE é uma proteína integral de membrana que permuta um Na
+
 extracelular 

por um H
+
 intracelular (ORLOWSKI; GRINSTEIN, 1997). Por estar envolvida com fluxos 

iônicos, o NHE é essencial para: homeostase do potencial hidrogeniônico (pH) do fluido intra 

e extracelular, regulação do volume celular, transporte transepitelial de íons e água e também 

participação da proliferação e adesão celular (HARVEY et al., 2002). Embora as propriedades 

básicas do trocador Na
+
/H

+ 
sejam virtualmente similares na maioria dos sistemas celulares 

estudados, sua regulação depende da especialização do tecido, podendo se dar por uma 

variedade de estímulos, incluindo vários hormônios (BIDET et al., 1987), como angiotensina 

(ANG), vasopressina, aldosterona e corticosterona. 

Nove isoformas do trocador NHE já foram identificadas em mamíferos (NHE1 a 

NHE9), sendo subdivididas em: (1) isoformas que tem atividade primariamente na membrana 

celular (NHE1 até NHE5); (2) isoformas que estão presentes primariamente em organelas 

intracelulares (NHE6 a NHE9) (BRETT; DONOWITZ; RAO, 2005a; NAKAMURA et al., 

2004). As isoformas apresentam cerca de 25 a 70% de identidade (SLEPKOV et al., 2007),  

todas possuem um longo domínio N-terminal, 10 a 12 segmentos transmembrânicos e um 

domínio C-terminal (Figura 5). O domínio N-terminal é altamente conservado (40 - 70%) 

entre as diversas isoformas e compõe o núcleo catalítico da proteína. A porção que 

compreende o domínio C-terminal é menos conservada (10 a 20%); essa porção participa na 

modulação do transporte iônico por diversos agentes (tais como: fatores de crescimento, 

hormônios e alterações osmóticas) e possui sítios onde podem se ligar: o fosfatidilinositol 4,5-

bifosfato (PIP2, a atividade do NHE pode ser afetada pela depleção de adenosina trifosfato 

[ATP]), a calcineurina (a interação calcineurina e NHE evitaria a perda da atividade do 

trocador), a ezrina, radixina e moesina (ERM - envolvidas na migração, formação de 

complexos de sinalização e resistência a apoptose), o complexo cálcio-calmodulina quinase 

(CaMK, que parece ter importante papel na estimulação ou inibição do trocador por 



 18 

hormônios tipo: ANG II, arginina vasopressina (AVP) , peptídeo atrial natriurético (PAN) e 

aldosterona, a CA II (que aumenta a eficiência de remoção de prótons) e tescalcina (que, na 

dependência de cálcio, promove a inibição da atividade do trocador) (MALO; FLIEGEL, 

2006) (Figura 5). 

 

 

Figura 5.  Modelo do trocador Na
+
/H

+
 (isoforma NHE1). O NHE1 apresenta: um domínio N-terminal 

(transportador), 12 domínios transmembranais e um longo domínio intracelular C-terminal 

(regulatório). 

FONTE: Modificado de Slepkov et al., 2007 

 

A isoforma NHE1 é expressa na membrana basolateral e exerce um papel fundamental 

na regulação do pH e volume celular. Em contraste, as isoformas NHE2 a NHE9, apresentam 

uma distribuição tecidual mais limitada e funções especializadas. A NHE2, localizada 

apicalmente na membrana, apresenta 42% de identidade com a NHE1 e é expressa no tecido 

epitelial do rim e trato intestinal, músculo esquelético e testículos (MALAKOOTI et al., 

1999). A NHE3 e a NHE4 (com 39 e 42% de identidade com a NHE1, respectivamente) são 

abundantes no epitélio de células do rim, intestino e estômago. A NHE3 está localizada 

apicalmente e a NHE4 é principalmente basolateral. A NHE5 (que mostra 39% de identidade 

com a NHE1) é primariamente expressa em cérebro, baço e testículo (ORLOWSKI; 

KANDASAMY; SHULL, 1992; ATTAPHITAYA; PARK; MELVIN, 1999). As isoformas 

NHE6 e NHE9 estão localizadas nos endossomos. As isoformas NHE7 e NHE8 estão 

presentes no trans-Golgi e mid-trans-Golgi, respectivamente (NAKAMURA et al., 2004). 
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H+-ATPase

citoplasma

membrana

lúmen

translocação

do próton

1.4 H
+
-ATPASE VACUOLAR 

 

O pH é um parâmetro crítico, fortemente controlado em todos os sistemas biológicos. 

Enquanto as células procarióticas precisam regular apenas o pH citoplasmático, as células 

eucarióticas necessitam regular o pH citoplasmático e o de vários compartimentos 

intracelulares. Além disso, os organismos pluricelulares precisam regular o pH do fluido 

extracelular. Para tanto, as células possuem diversas proteínas encarregadas em manter o pH 

dentro de extreita faixa compatível com a vida (HINTON; BOND; FORGAC, 2009). Nas 

células eucarióticas, um dos mais importantes mecanismos para o controle do pH é efetuado 

pela família das H
+
-ATPases vacuolares (FORGAC, 2007). Apesar de originalmente serem 

identificadas em compartimentos intracelulalres de fungos e plantas, tipo endossomos, 

lisossomos, vesículas derivadas do Golgi, vesículas secretórias e vacúolos, também são 

descritas como tendo funções no transporte de prótons através da membrana plasmática de 

uma variedade de outros tipos celulares, tais como as células renais (FORGAC, 2007); 

(WAGNER et al., 2004; BEYENBACH; WIECZOREK, 2006). 

A H
+
-ATPase vacuolar é uma bomba secretora de prótons composta de várias 

subunidades, possuindo 830 kDa. A H
+
-ATPase membranal compreende um componente 

ligado à membrana (domínio V0) e um componente catalítico citosólico extramembranal 

(domínio V1) (Figura 6). O domínio V0 é responsável pela translocação do próton e o V1 pela 

hidrólise do ATP. Todas as suas subunidades estão identificadas e muitas das suas estruturas e 

propriedades moleculares estão caracterizadas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema descritivo de H
+
-ATPases. A H

+
-ATPase é composta por um domínio V1 localizado no 

citoplasma e uma proteína integral associada ao domínio V0. O domínio V1 consiste de oito 

subunidades diferentes (A-H) e é responsável pela hidrólise do ATP. O domínio Vo é formado de 

quatro subunidades diferentes (a, c, d e e), sendo responsável pela translocação do próton. 

FONTE: Modificado de Yao G. et al., 2007 
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A H
+
-ATPase tem um importante papel em muitos processos fisiológicos como: 

transporte mediado por receptores, endocitose, processamento e degradação de proteínas e 

tráfico intracelular. Na membrana celular, contribui para a regulação do pH intracelular (pHi), 

secreção de ácido e geração de gradiente elétrico transmembranal (que serve como uma 

driving force para o transporte iônico através da membrana). O papel dessa bomba é, talvez, 

mais significante no rim, onde é encontrada em todos os segmentos tubulares (NAKHOU; 

HAMM, 2002). 

Estudos em vesícula urinária demonstraram que a aldosterona estimula, de forma aguda, 

a secreção de H
+
, independente dos efeitos no transporte de sódio. Este efeito ocorre em 1 

hora e é devido a uma estimulação direta da bomba secretória de prótons e não a uma 

estimulação secundária (SCHLÖNDORFF; BONVENTRE, 1995). A maior secreção de H
+
 

pode ocorrer pelo aumento na quantidade da proteína formadora da H
+
-ATPase, pelo 

recrutamento de enzimas intracelulares pré-existentes (pool inativo) ou pela ativação cinética 

da H
+
-ATPase (SCHLÖNDORFF; BONVENTRE, 1995). 

 

1.5 ALDOSTERONA 

 

A aldosterona é um hormônio sintetizado na zona glomerulosa do córtex da glândula 

adrenal. Classicamente, seu papel no rim era descrito como estimulador da reabsorção de 

sódio e secreção de potássio e hidrogênio, agindo principalmente no ducto coletor, por meio 

de efeito genômico.  

A regulação da liberação deste mineralocorticóide pela adrenal se faz, principalmente, 

por variações na concentração plasmática de sódio e/ou potássio e dos hormônios 

adrenocorticotróficos (ACTH) e ANG II.  

A aldosterona juntamente com a renina e angiotensina, integram o sistema renina-

angiotensina-aldosterona (sistema RAA), cuja principal ação é regular o volume de fluido 

extracelular e, conseqüentemente, a pressão arterial. 

A concentração plasmática de aldosterona é de 5-15 ng/dl. Cerca de 50% da aldosterona 

circulante estão sob a forma livre e 50% encontram-se ligados a uma globulina específica, a 

transcortina, e à albumina. Esta ligação é mais fraca que a do cortisol, de modo que a meia 

vida da aldosterona é menor, sendo rapidamente metabolizada no fígado, onde é reduzida para 

tetrahidroaldosterona. Esta, sob a forma de glicuronato, é eliminada na urina. Uma menor 

porção do hormônio é eliminada intacta, também conjugada com glicuronato. 
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1.5.1 SÍTIOS DE AÇÃO RENAL 

 

É sobejamente conhecido que a principal ação da aldosterona na acidificação urinária 

ocorre no néfron distal, via estimulação da H
+
-ATPase vacuolar apical. 

A maioria dos autores não encontra receptores para aldosterona em túbulo proximal. 

Com base na detecção de seu RNA mensageiro (RNAm), acredita-se que haja poucos 

receptores para mineralocorticóides no túbulo proximal, sendo sua densidade somente 1/10 da 

encontrada no túbulo coletor (TODD-TURLA et al., 1993). Por outro lado, foi verificado que 

animais adrenalectomizados apresentam um nítido déficit de reabsorção proximal de 

bicarbonato, que pode ser revertido pela administração de corticosterona (DAMASCO; 

MALNIC, 1987). Estes dados sugerem que tanto a H
+
-ATPase como o permutador Na

+
/H

+
 

proximais podem ser dependentes de corticosteróides.  

Resultados de micropunção tubular sugerem uma resposta tubular proximal à 

adrenalectomia e à aldosterona. Porém estes resultados são controversos, pois alterações no 

volume e na taxa de filtração glomerular poderiam conduzir a um efeito indireto do hormônio 

neste segmento (MARVER; KOKKO, 1983).  

 

1.5.2 AÇÃO GENÔMICA 

 

Nas células principais do ducto coletor e em outros epitélios que absorvem Na
+
, a 

aldosterona estimula a absorção de Na
+
 promovendo a transcrição de genes e subseqüente 

translação de novas proteínas. O modelo inclui a ligação do esteróide a um receptor 

citoplasmático, translocação do hormônio com o receptor para o núcleo da célula e 

subseqüente ligação do complexo a sítios de cromatina específicos, seguida da síntese de 

RNA e síntese e/ou ativação de produtos proteicos (MARVER; KOKKO, 1983; GEKLE; 

SILBERNAGL; WÜNSCH, 1998). 

A regulação transcripcional da reabsorção de Na
+
 e a secreção de K

+
 e de H

+
 estimulada 

pela aldosterona ocorre após um período latente de 45 minutos à 2 horas e é mediado pela 

ligação do hormônio ao receptor clássico para mineralocorticóides (receptor tipo 1 ou MR). 

Este receptor tem igual afinidade por aldosterona e glicocorticóides (GOOD; GEORGE; 

WATTS III, 2002). 

A actinomicina D é um inibidor da transcrição gênica e a ciclohexamida é um inibidor 

da síntese protéica. O tratamento com estes agentes causam o bloqueio da transcrição e síntese 

protéica em múltiplos sistemas, incluindo linhagens de células de epitélio renal, inibindo a 
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ação genômica de hormônios esteróides, como aldosterona e vitamina D (GOOD; GEORGE; 

WATTS III, 2002). 

A espironolactona é um antagonista competitivo dos receptores tipo 1 para 

mineralocorticóides, utilizada em experimentos que procuram comprovar que as ações não-

genômicas da aldosterona não são mediadas através dos receptores clássicos para 

mineralocorticóides (HARVEY et al., 2002; GOOD; GEORGE; WATTS III, 2002). 

 

1.5.3 AÇÃO NÃO-GENÔMICA 

 

O primeiro dado do efeito rápido e não-genômico da aldosterona foi reportado há 35 

anos, por Spach e Streeten (1964)
1
 apud FALKENSTEIN et al. (2000a). Estes autores 

demonstraram, in vitro, efeitos de concentrações fisiológicas de aldosterona no trocador de 

Na
+
/H

+ 
de eritrócitos de cães. O primeiro efeito cardiovascular agudo da aldosterona em 

humanos foi relatado por Klein e Henk (1963)
2
 apud FALKENSTEIN et al. (2000a). Em seus 

estudos detectaram o aumento da resistência vascular periférica e da pressão sangüínea e a 

diminuição do débito cardíaco 5 minutos após a administração de aldosterona, sugerindo um 

mecanismo de ação não-genômico, devido à ação rápida (FALKENSTEIN et al., 2000a). 

Alguns dos primeiros estudos da resposta rápida dos hormônios esteróides foram 

realizados na pele de rã, demonstrando rápida ativação (em menos de 1 minuto) do transporte 

basolateral de K
+
 e do trocador Na

+
/H

+
, após exposição à aldosterona. Este efeito rápido, não-

genômico também foi observado em transportes epiteliais de Na
+
 e Cl

-
, em glândulas 

sudoríparas e cólon, em resposta a concentrações fisiológicas de aldosterona e estradiol 

(HARVEY et al., 2002).  

Em leucócitos mononucleares humanos, a aldosterona aumenta significantemente o 

cálcio, potássio, sódio e volume celular, dentro de 1 hora, tempo no qual a ação genômica não 

poderia prevalecer, provavelmente. Nestas células, a ativação do trocador Na
+
/H

+ 
induzida 

pela aldosterona foi determinada após 2 minutos de incubação. A canrenona, um antagonista 

do receptor para mineralocorticóide tipo 1, a actinomicina D e a ciclohexamida não 

bloquearam este efeito hormonal (FALKENSTEIN et al., 2000a) 

                                                 
1 SPACH, C.; STREETEN, D. H. Retardation of sodium Exchange in dog erythrocytes by physiological concentrations of 

aldosterone, in vitro. J Clin. Invest., v. 43, p. 217-227, 1964. 
2 KLEIN, K.; HENK, W. Klinisch-experimentelle untersuchungen über den ein-flu von aldosteron auf hämodynamik und 

gerinnung / Clinical experimental studies on the influence of aldosterone on hemodynamics and blod coagulation. Z. 

Kreislaufforsch., v. 52: p. 40–53, 1963. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22SPACH%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22STREETEN%20DH%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Invest.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Z%20Kreislaufforsch.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Z%20Kreislaufforsch.');
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Não-genômico Genômico
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Estudos recentes no cólon distal demonstram que mineralocorticóides e estrógenos têm 

ativação rápida (menos de 1 minuto) e não-genômica sobre: atividade da PKC, MAP quinase, 

influxo de Ca
2+

 dependente da PKC e efeito dependente da PKC no trocador Na
+
/H

+
 e no 

transporte basolateral de K
+
 (HARVEY et al., 2002; GOOD; GEORGE; WATTS III, 2002). 

In Vivo, há as seguintes evidências da ação rápida da aldosterona: 

- aumento na freqüência de descarga dos barorreceptores em cães (após 15 minutos da 

aplicação do esteróide), 

- aumento da resistência vascular periférica e da pressão sangüínea em humanos, 

- queda do débito cardíaco 5 minutos após a aplicação do hormônio e 

- diminuição da resistência vascular, após 3 minutos da aplicação intravenosa de 

aldosterona (FALKENSTEIN et al., 2000a). 

 

1.5.4 VIAS GENÔMICA E NÃO-GENÔMICA 

 

A Figura 7 mostra um modelo, originalmente desenvolvido para a aldosterona, mas que 

pode ser expandido para outros esteróides, onde as vias não-genômica e genômica são postas 

juntas. A figura mostra os possíveis mecanismos para a modulação da transcrição gênica 

induzida pelo receptor clássico para mineralocorticóides pelo caminho da transdução de 

sinalização não-genômica.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo geral que descreve possíveis vias de sinalização e receptores envolvidos na regulação 

induzida pela aldosterona em células renais. Os sinais não-genômicos podem ser gerados pela 

interação da aldosterona com o receptor clássico para mineralocorticóide (MR) ou via receptores não-

clássicos para aldosterona que são desvinculados do MR e podem estar associados á membrana. As 

linhas tracejadas sugerem um mecanismo para interação da via genômica e não-genômica pela 

ERK1/2 e AMPc, regulando a atividade e a expressão da proteína SGK1 e da ligase Nedd4-2. 

FONTE: Modificado de Good, 2007. 
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1.5.5 RECEPTORES MEMBRANAIS RESPONSÁVEIS PELO EFEITO NÃO-GENÔMICO  

 

Receptores de membrana foram propostos para mediar, especificamente, os efeitos não-

genômicos da aldosterona, com base em algumas evidências: 1) estudos em membrana 

plasmática de rim de suíno identificaram sítios de ligação específicos e de alta afinidade a 

aldosterona, que exibiram propriedades farmacológicas e cinéticas consistentes com a ação 

não-genômica da aldosterona na função celular; 2) em células MDCK (células provenientes 

de rins de cães, com propriedades semelhantes ao néfron distal), foi evidenciada estimulação 

rápida do trocador Na
+
/H

+
 pela aldosterona conjugada a albumina, a qual previne a entrada de 

aldosterona na célula via a parte fosfolipídica da membrana; 3) receptores de membrana que 

mediam efeitos celulares rápidos foram caracterizados para outros hormônios esteróides, 

como vitamina D e estrógeno (GOOD; GEORGE; WATTS III, 2002). 

Sítios de ligação para aldosterona foram encontrados em eritrócitos mononucleares 

humanos e fígado e rim de suíno. Os dados referentes à ação rápida da aldosterona e aos seus 

potenciais sítios de ligação são incompatíveis com os clássicos receptores para 

mineralocorticóides tipo 1 (FALKENSTEIN et al., 2000a). 

  

1.5.6 VIAS DE SINALIZAÇÃO CELULAR 

 

A ação não-genômica da aldosterona, via receptores da membrana plasmática, estimula 

a geração de inositol-trifosfato (IP3) e diacilglicerol, com conseqüente aumento de cálcio 

citosólico (a partir dos estoques intracelulares, seguido pelo influxo de cálcio extracelular) e 

PKC (FALKENSTEIN et al., 2000a; GEKLE; SILBERNAGL; WÜNSCH, 1998). 

A estimulação não-genômica da atividade da PKC foi demonstrada para vários 

hormônios esteróides, em vários tipos celulares. Similarmente, muitos efeitos rápidos dos 

hormônios esteróides são mediados pela PKC (HARVEY et al., 2002). 

Vários estudos indicam que a aldosterona ativa a isoforma de PKC sensível a Ca
2+

 

(PKC), não-genomicamente. Em células VSMCs (da musculatura lisa vascular), a 

aldosterona induz ativação rápida da translocação da PKC do citosol para as frações de 

membrana. Foi verificada ativação direta e específica da PKC recombinante humana, por 

concentrações fisiológicas de aldosterona; contudo, em epitélio de cólon distal, não foi 

observado efeito estimulatório da aldosterona sobre outras isoformas da PKC. Assim, esses 
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estudos apontam a isoforma PKC como uma candidata a receptor não-genômico para a 

resposta rápida da aldosterona (HARVEY et al., 2002). 

Estudo, em cólon distal de humanos e de ratos e em glândulas sudoríparas, 

evidenciaram que a ativação rápida não-genômica do trocador Na
+
/H

+
 pela aldosterona não é 

afetada pela espironolactona (um antagonista do receptor genômico para mineralocorticóides) 

(HARVEY et al., 2002).  

Um importante alvo da aldosterona durante a resposta rápida é o trocador Na
+
/H

+
. Foi 

demonstrado que a elevação do cálcio citosólico serve como um segundo mensageiro no sinal 

de transdução iniciado pela aldosterona, para rápida ativação do trocador Na
+
/H

+
. A rápida 

ativação do trocador estimula a entrada de sódio na célula; conseqüentemente, aumenta o 

volume celular servindo como um segundo mensageiro para ação não-genômica da 

aldosterona (GEKLE ; SILBERNAGL; WÜNSCH, 1998). 

Contrariamente, foram caracterizados efeitos rápidos da aldosterona, em células de rim 

de cão (células MDCK), demonstrando que a aldosterona, inicialmente, ativa a condutância de 

prótons na membrana plasmática e, posteriormente, ativa o trocador Na
+
/H

+
. Isto ocorreria, 

provavelmente, devido a condutância ao H
+
 estimular o trocador Na

+
/H

+
 por promover um 

ambiente ácido (GEKLE et al., 1996). 

A aldosterona necessita da PKC para ativar o trocador Na
+
/H

+
, pois a pré-incubação 

com um inibidor da PKC (HBDDE) bloqueia a ativação deste trocador induzida pelo 

hormônio (HARVEY et al., 2002; GOOD; GEORGE; WATTS III, 2002). 

 

1.5.7 EXPERIMENTOS EM ANIMAIS ADRENALECTOMIZADOS (ADX). 

 

Alguns autores, com o intuito de detectar melhor a ação dos mineralocorticóides, 

costumam administrá-los em animais depletados desses hormônios, por adrenalectomia 

(ADX).  Experimentos de microperfusão in vivo no túbulo proximal cortical convoluto 

(segmento S2) de ratos indicam que a reabsorção de bicarbonato diminuiu significantemente 

em ratos adrenalectomizados, sendo que a suplementação de aldosterona, corticosterona ou 

18-OH-corticosterona provoca a recuperação parcial da reabsorção de bicarbonato. A 

acidificação proximal foi reduzida em 73% nos ratos ADX, não podendo ser explicada 

somente através da inibição da H
+
-ATPase proximal, desde que este transportador é 

responsável por cerca de 30% da reabsorção proximal de bicarbonato. Estes dados sugerem 
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que estes hormônios possam ter um papel na estimulação da inserção luminal de moléculas do 

trocador Na
+
/H

+ 
(MALNIC et al., 1997). 

 

1.6 GLICOCORTICÓIDES 

 

Os hormônios glicocorticóides são sintetizados a partir de precursores do colesterol, 

exercendo amplo efeito sobre: metabolismo e função imunológica (MCMASTER; RAY, 

2006), resposta inflamatória, embriogênese, comportamento e proliferação celular (GROSS; 

CIDLOWSKI, 2008), absorção de água e sal no intestino e reabsorção de HCO3
-
 no túbulo 

proximal (YUN; CHEN; LANG, 2002). Os glicocrticóides naturais (cortisol no homem e 

corticosterona em roedores) e os sintéticos (dexametasona) são lipofílicos, atravessando a 

membrana plasmática por difusão (MCMASTER; RAY, 2006), onde se ligam ao receptor 

para glicocorticóides (GR), formando um complexo ativado que se transloca para o núcleo 

modulando a expressão gênica, ou seja, através da via genômica (STELLATO, 2004). Outra 

possibilidade que envolve a via não-genômica, é a geração de uma variedade de sistemas de 

segundos mensageiros, por mudanças no fluxo iônico e pela ativação de diferentes vias de 

proteínas quinases, podendo se dar tanto pela ligação do glicocorticóide com o GR quanto 

pela interação com um receptor de membrana (STELLATO, 2004). 

 

1.7 RECEPTORES PARA MINERALOCORTICÓIDES (MR) VS RECEPTORES PARA 

GLICOCORTICÓIDES (GR) 

 

Os epitélios responsíveis a mineralocorticóides, classicamente classificados como 

aqueles que retem sódio, expressam tanto os receptores para mineralo (MR) quanto para 

glicocorticóides (GR) (GROTJOHANN; SCHULZKE; FROMM, 1999). Farman e Bocchi 

(2000), em estudos sobre a afinidade destes esteróides aos receptores MR e GR, mostraram 

que mineralo e glicocorticóides apresentam uma afinidade similar ao MR e, por outro lado, 

baixa afinidade ao GR. Já Arriza et al. (1987) e Krozowski e Funder (1983), observaram que 

aldosterona e glicocorticóides se ligam com afinidade igual tanto ao MR quanto ao GR, ainda 

que os níveis circulantes de glicocorticóides sejam muito mais altos do que os da aldosterona. 

Da mesma forma, os glicocorticóides (corticosterona em ratos e cortisol em humanos) e o 

mineralocorticóide aldosterona se ligam, in vitro, com igual afinidade ao MR (FUNDER et 

al., 1988; ARRIZA et al, 1987; KROZOWSKI; FUNDER, 1983). 
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Embora os níveis de glicocorticóides ativos circulantes sejam bem maiores que os da 

aldosterona (os de cortisol e corticosterona são aproximadamente 500 vezes maiores) e que 

ambos tenham afinidade muito similar aos receptores para mineralocorticóides (MR), 

usualmente os glicocorticóides não se ligam ao MR evitando a indução de ações similares às 

dos mineralocorticóides (particularmente a retenção de sódio) (ARRIZA et al., 1987; 

KROZOWSKI; FUNDER, 1983; FUNDER et al., 1988; EDWARDS et al., 1988; 

HOLBROOK; DALE; MELBY, 1980). Isto é devido ao fato que, em tecidos alvos dos 

mineralocorticóides, como rim e glândula parótida, os receptores MRs parecem estar 

protegidos dos efeitos dos glicocorticóides endógenos circulantes pela ação da isoforma 2 da 

enzima 11-hidroxisteroide dehidrogenase (11-HSD2) (Figura 8) (TOTH; TOTH, 1996). 

Essa isoforma, por oxidação no grupo álcool, converte a forma ativa do cortisol e da 

corticosterona na forma inativa cortisona e dehidrocorticosterona, respectivamente 

(DRAPER; STEWART, 2005; GOMEZ-SANCHEZ et al., 1997), prevenindo que o 

glicocorticóide se ligue e ative o MR (EDWARDS; STEWART, 1991; FUNDER et al., 

1988). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ação enzimática da 11- hidroxiesteróide desidrogenase (11-HSD) sobre seus substratos. A 

enzima 11-HSD2, por processo de oxidação, converte o cortisol (forma ativa) em cortisona (forma 

inativa). Por outro lado, a enzima 11-HSD1 reverte este processo, convertendo a cortisona em 

cortisol. 

FONTE: Modificado de Gross, 2008 

meio extracelular

meio intracelular
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS COMUNS - ALDOSTERONA E CORTICOSTERONA 

 

 determinar se a aldosterona (10
-12 

M) e a corticosterona (0,3 x 10
-8

 M) agem na 

acidificação do túbulo proximal convoluto (segmento S2) in vivo, 

 verificar se os efeitos desses hormônios são genômicos e/ou não-genômicos e 

 identificar os receptores envolvidos na ação desses hormônios. 

 

Foram estudados os seguintes grupos experimentais: 

 

Tabela 1 - Grupos experimentais: perfusão luminal. 

 

Grupo Perfusão luminal 

1 controle 

2 aldosterona (10
-12

 M) 

3 etanol (16,7 mM) 

4 inibidores do efeito genômico* 

5 RU 486 (10
-6

 M) 

6 corticosterona (0,3 x 10
-8

 M) 

7 concanamicina (4,6 x 10
-8

 M, inibidor da H
+
-ATPase) 

 

Os Grupos 2 e 6 foram estudados também na vigência de uma das seguintes drogas: 

*Actinomicina D (10
-6

 M; inibidor da transcrição gênica) 

*Ciclohexamida (40 mM; inibidor da síntese protéica) 

*Espironolactona (10
-6

 M; antagonista do receptor para mineralocorticóide - MR) 

RU 486 (10
-6

 M; antagonista dos receptores para glicocorticóides - GR) 

 

O Grupo 2 foi estudado também na vigência de: 

Losartan (10
-6

 M; antagonista dos receptores da angiotensina II) 

 

O Grupo 6 também foi estudado na presença da seguinte droga: 

S3226 (1 x 10
-6

 M, inibidor da isoforma NHE3) 
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Tabela 2 - Grupos experimentais: perfusão capilar peritubular 

 

Grupo Perfusão capilar peritubular 

8 controle 

9 aldosterona (10
-12

 M) 
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A

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 

Para o desenvolvimento desta tese, foram utilizados ratos da linhagem Wistar pesando 

entre 180 e 220 g (8 a 12 semanas de idade). Esses ratos, desenvolvidos para pesquisas 

médicas e biológicas em 1906 pelo Instituto Wistar (Filadélfia, EUA), apresentam regiões do 

néfron próximas a superfície renal - segmento S2 do túbulo proximal e o túbulo distal inicial - 

permitindo, dessa forma, o acesso a esses segmentos para o estudo da função tubular renal in 

vivo (Figura 9). 

Os animais foram fornecidos pelo biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas e 

criados pelo biotério do Departamento de Fisiologia e Biofísica, ambos da Universidade de 

São Paulo. Durante o período que antecedeu os experimentos, os animais receberam dieta 

normal e água ad libitum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. A. Rato Wistar. B. Superfície renal como vista, sob microscópio, durante o experimento. Poucos 

túbulos distais são visíveis e, usualmente, nenhum glomérulo é encontrado na superfície. Os túbulos 

são circundados por capilares peritubulares (400x). 

FONTE FIGURA B: Valtin, H., 1995. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Os ratos foram pré-anestesiados com injeção subcutânea de sulfato de atropina e 

posteriormente anestesiados com uma injeção intramuscular de cloridrato de tiletamina + 

zolezepam (dose de 0,05 e 30 mg/kg de peso corpóreo, respectivamente) (MALNIC; 

MELLO-AIRES, 1971). Depois, os animais tiveram a porção ventral do pescoço e a região 

abdominal esquerda tricotomizadas com máquina de tosa (Moser ProfiLine Genio – Modelo 

1565) e os mesmos foram acomodados, em posição de decúbito dorsal, em uma mesa 

cirúrgica aquecida a 37 
o
C por meio de uma placa térmica (Figura 10). 

B 

http://www.moser-profiline-shop.com/Moser-ProfiLine-Genio/details_050.010_1565-0077.htm
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Figura 10.  Mesa cirúrgica. O aquecimento da mesa auxilia na manutenção da temperatura corpórea do animal 

durante o experimento. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Inicialmente, para facilitar a ventilação e/ou servir como auxílio em casos de transtornos 

respiratórios, o animal foi submetido a uma traqueostomia. A seguir, para tornar os túbulos 

renais mais visíveis para a microperfusão, o animal passou a receber, pela veia jugular 

esquerda canulada, solução fisiológica com manitol a 3% (diurético osmótico) (Tabela 3), 

numa velocidade de 0,05 mL/min, mediante bomba de infusão contínua (Havard Apparatus, 

MA, USA) (MALNIC; MELLO-AIRES, 1971). Na sequência, o animal foi posto na posição 

de decúbito lateral direito para cuidadosa imobilização do rim esquerdo. Para tanto, foi 

realizado uma incisão para-lombar na parede abdominal, sendo o rim exposto. A gordura 

perirenal que recobre o órgão foi removida e, então, o rim foi posto em pequena camara de 

acrílico (Lucite), com o cuidado para não haver obstrução da artéria renal e veias renais e nem 

do ureter. Adicionalmente, o órgão foi imobilizado com gel de ágar a 5%, dissolvido em 

solução fisiológica, deixando-se uma pequena região centro-lateral da superfície renal 

descoberta de ágar (Figura 11). 

 

Tabela 3 - Soluções: fisiológica e 3% manitol. 

 

Solução fisiológica Solução Manitol 3% 

reagente concentração reagente concentração 

NaCl 154 mM NaCl 154 mM 

  C6H14O6 164 mM 
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Figura 11.  Procedimentos cirúrgicos realizados no animal para o desenvolvimento da técnica de 

microperfusão estacionária in vivo. A. Traquéia e veia jugular canuladas. B. Rim imobilizado 

sobre uma câmara de acrílico. 

 

A seguir, a mesa cirúrgica foi posta sob um microscópio esteroscópico (Olympus SZPT, 

Japão), sendo, então, a região livre de ágar iluminada por um bastão de quartzo acoplado a 

uma lâmpada de projetor de tungstênio (Figura 12). Finalmente, a extremidade da cauda do 

animal foi seccionada e imersa em um béquer contendo solução fisiológica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Procedimento final. A. Iluminação da superfície renal com um bastão de quartzo. B. Cauda do 

animal, seccionada em sua extremidade, imersa em solução fisiológica. 

 

3.4 MICROELETRODOS E MICROPIPETAS 

 

Inicialmente, a região central dos capilares de vidro utilizados na confecção dos 

microeletrodos e micropipetas, passava processo de afilamento, por meio de um estirador 

vertical (Narishige, modelo P2, Japan), que formou uma extremidade fina para facilitar a 

perfuração e introdução do microeletrodo e da micropipeta na luz do túbulo renal. (Figura 

13). 

 

A

B

B A 
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Figura 13.  Estirador vertical. A. Capilar de microeletrodo em posição para ser estirado. B e C. O aquecimento 

dos filamentos faz com que a parede do capilar se aqueça e comece a derreter ao mesmo tempo em 

que a força-peso que atua sobre o fixador inferior puxa o capilar para baixo, estirando-o. Nesse 

processo, são formados dois microeletros com uma ponta de aproximadamente 1 μm de diâmetro. 

 

3.4.1 MICROELETRODOS 

 

Para a confecção dos microeletrodos utilizados para a medida do pHi, foram utilizados 

capilares duplos assimétricos (Hilgenbeg Malsfeld, Alemanha), medindo 1,6 mm e 0,8 mm de 

diâmetro. Antecedendo ao experimento, a ponta do ramo de maior calibre foi preenchida com 

resina de troca iônica sensível ao H
+
 (100 - 200 µm de comprimento) sendo o restante do 

ramo preenchido com solução de complemento (Tabela 4). O ramo de menor diâmetro foi 

preenchido em sua totalidade com solução de referância (KCl [1M]) (Tabela 4), corada com 

verde FDC, depois, foi introduzido nesse ramo um fio de prata cloretado. Para o 

preenchimento dos ramos com suas respectivas soluções, foi utilizado um capilar de vidro 

estirado manualmente em chama de bico de Bunsen. 

 

Tabela 4 - Soluções: complemento e referência. 

 

Solução de complemento* Solução de referência 

reagente concentração reagente concentração 

NaCl 130 mM KCl 1 M 

Na2HPO4 10 mM   

NaH2PO4 10 mM   

 

* A solução teve seu pH ajustado para 7,0 com 0,1N de NaOH ou HCl 

 

A

 

C

 

B
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Um dia antes do experimento, no mínimo, os microeletrodos eram submetidos a um 

processo de silanização (hidrofobização), devido à natureza apolar da resina de troca iônica 

utilizada. Nesse processo, foi utilizado um recipiente de vidro com tampa de borracha 

perfurada adaptada à fixação do microeletrodo. Então, o ramo de maior diâmetro ficava, por 

30 minutos, exposto a 0,2 mL do composto orgânico hexamethyldisilasano - C6H19NSi2 

(Fluka Chemika, Buchs, Suíça), em uma capela de exaustão. Ao evaporar, os átomos de 

silício do composto orgânico reajiam com os grupos hidroxila da superfície do vidro, 

tornando-o inerte, facilitando, dessa forma, o preenchimento da ponta do microeletrodo pela 

resina de troca iônica, por capilaridade. 

 

3.4.2 MICROPIPETAS 

 

Para a confecção das micropipetas utilizadas na perfusão da solução na luz tubular, 

foram utilizados capilares duplos tipo Theta (R & D. Optical Systems, Inc., Spencerville, MD, 

USA), sendo um ramo preenchido com óleo de rícino, corado com sudan negro, e o outro com 

solução perfusora tubular controle ou experimental (Tabela 5), corada com verde FDC. Já 

para a confecção das micropipetas simples utilizadas para perfundir o capilar peritubular, 

foram utilizados tubos de vidro de parede fina (Kimax; 1.5-2.5 mm OD), preenchido com 

solução perfusora do capilar peritubular (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Soluções: perfura tubular e capilar peritubular. 

 

Solução Perfusora Luminal Solução Perfusora Capilar Peritubular** 

reagente concentração reagente concentração 

NaCl 100 mM NaCl 140 

NaHCO3 25 mM NaHCO3 20 

KCl 5 mM KCl 5 

CaCl2 1 mM CaCl2 1 

MgSO4 1,2 mM MgSO4 1,2 

Rafinose* 0,6 g / 10 mL NaCH3CO2 5 

 

* A rafinose é utilizada para alcançar uma osmolalidade cerca de 300 mOsm (para minimizar a reabsorção do 

fluído perfusor). 

** A solução perfusora do capilar peritubular foi equilibrada com 5%  CO2 em ar e o pH foi ajustado para 7,4. 
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As micropipetas simples e duplas, após serem estiradas, tiveram suas pontas afiadas por 

um microesmeril (fabricado na oficina do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB, 

USP), até ser formado um bizel entre 12 e 15 µm de diâmetro. 

Após o preenchimento dos seus ramos com as devidas soluções, o microeletrodo e a 

micropipeta eram adaptados a micromanipuladores mecânicos (Leitz, Wetzlar), que serviam 

de auxílio para introduzi-los na luz tubular (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Micropipeta acoplada a um micromanipulador. Por meio de túbulos de polietileno, cada um dos 

ramos da micropipeta está conectado a uma seringa de vidro diferente que, ao ter seu êmbolo 

pressionado, gera uma pressão capaz de injetar uma gota de óleo ou solução perfusora luminal na 

luz tubular.  

 

3.5 TÉCNICA DE MICROPERFUSÃO ESTACIONÁRIA 

 

3.5.1 APARELHAGEM E CIRCUITO ELÉTRICO 

 

A variação da concentração de H
+
 intratubular foi medida pelo microeletrodo duplo 

conectado a um voltímetro de alta impedância de entrada, com amplificação variada e com 

dois canais - A e B (electrometer, Model FD223-F, WPI, New Haven, CT, USA). Ao canal A, 

por meio de um fio de prata, foi conectado o ramo do microeletrodo que continha a resina de 

troca iônica sensível ao H
+
 e, ao canal B, foi conectado, por meio de um fio de prata 

cloretado, o ramo contendo a solução de KCl. O fio terra do voltímetro foi conectado, por 

meio de um fio de cobre, à gaiola de Faraday, sendo a saída do canal B conectada a um 

voltímetro digital, ligado ao computador, via uma placa AD. A aquisição on line das variações 

de voltagem foi feita com a utilização do programa Lynx, SP. Para completar o circuito, além 

de a gaiola de Faraday ser ligada a terra, a mesma também foi conectada a uma solução de 

KCl (3M). Essa conexão foi feita via uma placa de liga de cobre e zinco na qual um fio de 

cobre estava conectado. Esse fio de cobre, por sua vez, estava conectado a um fio de prata 

cloretado também imerso na solução de KCl (3M) (Figura 15). 

 

micropipeta
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Figura 15.  Esquematização do sistema utilizado para a medida do pH intratubular in vivo. 1 = 

microeletrodo; 2 = fio de prata cloretado; 3 = placa de liga de cobre e zinco conectada à terra; 4 = 

fio de cobre ligado a um fio de prata cloretado; 5 = ponte de Agar/KCl (3M); 6 = extremidade 

seccionada da cauda do rato; 7 = conversor analógico-digital. Descrição no texto. 

 

3.5.2 O FUNCIONAMENTO DA CIRCUITARIA 

 

É possível medir a diferença de potencial elétrico (DP) introduzindo-se um eletrodo no 

meio intracelular e outro no meio extracelular de um organismo vivo. Com o uso de um 

voltímetro e atribuindo-se ao meio extracelular o valor numérico 0 (zero), obtem-se a DP 

subtraíndo-se o 0 (zero) pré-estabelecido (referência) do potencial lido pelo eletrodo no 

interior da célula. Entretanto, no caso da microperfusão, não é possível introduzir um 

microeletrodo no insterstício do tecido renal. Uma solução é usar o sangue do animal no lugar 

do interstício, o que explica porque é feito o sangramento da cauda do animal e a imersão da 

mesma em solução fisiológica. Ou seja, considerando que o terra do voltímetro estava 

conectado à gaiola de Faraday e que a mesma conectava-se com o interstício renal via cauda 

do animal, pode ser inferido que o terra do voltímetro estava eletricamente ligado à cauda do 

animal, representando o potencial do insterstício, logo, servindo como referência para a leitura 

do potencial dos canais A e B, representados, respectivamente, pelo eletrodo com resina 

sensível ao H
+
 e pelo eletrodo com solução de KCl (3M).  
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Dessa forma, foram medidos dois potenciais: (1) potencial de membrana (transepitelial), 

dado pelo canal B e (2) potencial dado pela soma do potencial de membrana mais o potencial 

fornecido pela resina de hidrogênio, dado pelo canal A. A diferença entre as duas medidas 

representa a variação na concentração de H
+
 (ou pH intratubular). (ARMSTRONG; 

GARCIA-DIAZ, 1980; AMMANN, 1981; VESTRI, 1990). 

 

3.5.3 CALIBRAÇÃO DOS MICROELETRODOS DE pH 

 

A calibração do microeletrodo foi realizada com três soluções de calibração, com pH 

6,3, 7,0 e 7,8 (Tabela 6). As soluções foram mantidas a 37 ºC durante todo o experimento, 

sendo que para a calibração, o microeletrodo era colocado sobre a superfície do rim e banhado 

com uma solução de cada vez. 

Todos os registros eram feitos em milivolts (mV). Assim, a calibração com pHs 

conhecidos permitia a associação entre um determinado valor de pH e a sua correspondente 

difernça de potencial em mV (Figura 16). 

 

Tabela 6 - Solução: calibração 

 

Solução de Calibração* 

reagente concentração 

NaCl 130 mM 

Na2HPO4 10 mM 

NaH2PO4 10 mM 

 

* As soluções tiveram seus pHs ajustados para 6,3, 7,0 e 7,8 com 0,1N de NaOH ou HCl 
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Figura 16.  Curva de calibração. O traçado representa o potencial medido entre os ramos do micreoeletrodo 

quando imerço nas soluções de calibração com pH 6,3, 7,0 e 7,8. 1. potencial na superfície do rim; 

2. potencial medido na vigência de solução de calibração com pH 6,3. 3; potencial medido na 

vigência de solução de calibração com pH 7,0 e; 4. potencial medido na vigência de solução de 

calibração com pH 7,8. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme a Figura 17 mostra, o pH intratubular é medido pelo microeletrodo duplo 

introduzido numa alça do túbulo proximal, em contato com a solução perfusora. A solução 

perfusora é isolada do fluido tubular com óleo, injetado por um dos ramos da micropipeta. 
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Figura 17.  Esquema do sistema de microperfusão tubular estacionária in vivo, para medidas de pH 

luminal, em túbulos proximais convolutos (segmento S2). A esquerda, microeletrodo duplo com 

resina de troca iônica (H
+
) e solução de KCl 1M (referência). A direita, micropipeta dupla, com 

solução perfusora luminal, em um dos ramos, e óleo mineral corado com Sudan negro, no outro 

ramo. Como indicado, a solução perfusora fica isolada do fluido tubular, por 2 gotas de óleo. No 

centro, micropipeta simples, com solução perfusora peritubular. 
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A partir do registro da variação do pH intratubular em função do tempo, é calculada a 

concentração intratubular de HCO3
-
. Esta diminui ao longo do tempo e se aproxima do seu 

valor estacionário de maneira exponencial. A velocidade de acidificação tubular é avaliada 

pela meia-vida de reabsorção do HCO3
- 
injetado, ou meia-vida de acidificação (t/2), calculada 

a partir da inclinação da reta obtida (GIEBISCH et al, 1977). Partindo dos dados de t/2 e da 

concentração do HCO3
- 
no valor estacionário, calculamos o fluxo reabsortivo de HCO3

-
, sendo 

este um indicador direto da secreção resultante de H
+
. Então: 

 

JHCO3
-
= k ([HCO3

-
]i - [HCO3

-
]s).r/2 

 

Onde: k é a constante de redução de bicarbonato na luz [k = ln2/(t/2)], r corresponde ao 

raio tubular (14 µm), sendo [HCO3
-
]i e [HCO3

-
]s correspondentes às concentrações de HCO3

- 

injetado e no nível estacionário, respectivamente. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os valores encontrados foram comparados por teste t pareado e os resultados foram 

apresentados como valores médios com seus erros padrões (média ± EPM). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 AÇÃO DA ALDOSTERONA NA ACIDIFICAÇÃO TUBULAR PROXIMAL 

 

4.1.1 PERFUSÃO LUMINAL 

 

Conforme a Figura 18 e a Tabela 7 indicam, a exposição das células do túbulo 

proximal convoluto à presença de aldosterona (10
-12

 M) sozinha ou na presença de: 

antagonista de receptor nuclear para mineralocorticóide (espironolactona, 10
-6

 M), inibidor da 

transcrição gênica (actinomicina, 10
-6

 M), inibidor da síntese protéica (ciclohexamida, 40 

mM) ou antagonista dos receptores da angiotensina (losartan, 10
-6

 M) causa significante  

aumento do JHCO3
-
 em relação á situação controle. A figura indica, também, que esses 

inibidores por si só não causam mudanças significantes no JHCO3
-
 [a figura não mostra os 

dados para losartan, pois estes foram obtidos em trabalho anterior de nosso Laboratório 

(GOMES; MELLO-AIRES, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Efeito da perfusão luminal de aldosterona e/ou diferentes agentes, sobre o fluxo reabsortivo de 

bicarbonato no segmento S2 do túbulo proximal, in vivo (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aldosterona + : espironolactona (E), actinomicina D (A), ciclohexamida (C) ou losartan (L) 
aldosterona 

espironolactona (E); actinomicina D (A) ou ciclohexamida (C) 

 

controle 

*p < 0,01 vs controle 
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Tabela 7 - Efeito da perfusão tubular de aldosterona (10
-12

 M) e/ou vários agentes, na meia 

vida de reabsorção de bicarbonato (t/2) e no fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3
-
) do 

túbulo proximal convoluto (segmento S2), in vivo. 

 

 t/2 (segundo) JHCO3
-
 (nmol.cm

-2
.s

-1
) 

controle 3,23 ± 0,095 (49/19) 2,84 ± 0,079 (49/19) 

etanol 3,43 ± 0,094  (30/11) 2,62 ± 0,073 (30/11) 

aldosterona (10
-12

 M) 2,24 ± 0,144
*&

 (58/10) 4,19 ± 0,143
*&

 (58/10) 

aldosterona + losartan 2,18 ± 0,039 (10/5) 4,52 ± 0,086 (10/5) 

espironolactona (10
-6

 M) 3,62 ± 0,049 (28/10) 2,52 ± 0,061 (28/10) 

aldo + espironolactona 2,06 ± 0,100
*&

 (65/14) 4,12 ± 0,170
*&

 (65/14) 

actinomicina D (10
-6

 M) 3,62 ± 0,051 (34/11) 2,50 ± 0,056 (34/11) 

aldo + actinomicina D 2,00 ± 0,200
*&

 (21/5) 4,66 ± 0,440
*&

 (21/5) 

ciclohexamida (40 mM) 3,69 ± 0,107 (11/5) 2,54 ± 0,061 (11/5) 

aldo + ciclohexamida 2,24 ± 0,087
*&

 (33/6) 4,07 ± 0,095
*&

 (33/6) 

RU 486 (10
-6

 M) 4,68 ± 0,080
*&

 (28/7) 1,93 ± 0,092
*&

 (28/7) 

aldosterona + RU 486 4,53 ± 0,075
*&

 (30/13) 1,88 ± 0,064
*&

 (30/13) 

 

Os valores correspondem à média ± erro padrão (n de perfusões / n túbulos). *p < 0,01 vs controle e 
&
p < 0,01 

vs etanol. Trabalho anterior de nosso Laboratório indica que o losartan sozinho na luz tubular não causa 

alteração significante no t/2 e nem no JHCO3
-
, em relação ao controle (GOMES; MELLO-AIRES, 1992). 
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A Figura 19 e a Tabela 7 indicam que o etanol (solvente, na concentração utilizada 

para diluir a aldosterona) na solução perfusora luminal não altera o JHCO3
-
 em relação ao 

controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Efeito da perfusão luminal de aldosterona e/ou diferentes agentes, sobre o fluxo reabsortivo de 

bicarbonato no segmento S2 do túbulo proximal, in vivo (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

etanol 
aldosterona 

controle 

*p < 0,01 vs controle e etanol 
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A Figura 20 e a Tabela 7, mostram que a perfusão da luz tubular com RU 486 

(antagonista dos receptores para glicocorticóides, 10
-6

 M) sozinho ou na presença de  

aldosterona (10
-12

 M) diminui significantemente o JHCO3
- 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Efeito da perfusão luminal de aldosterona e/ou do RU 486 sobre o fluxo reabsortivo de 

bicarbonato no segmento S2 do túbulo proximal, in vivo. (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos 

 

 

 

 

 

 

aldosterona + RU 486 
aldosterona 

RU 486 

 

controle 

*p < 0,01 vs controle e 
&
p < 0,01 vs aldosterona 
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4.1.2 PERFUSÃO CAPILAR 

 

Na Figura 21 é mostrada uma seqüência de microperfusões, em dois diferentes túbulos. 

No túbulo A, é indicado que durante a perfusão capilar com a solução controle, por um 

período de vários minutos, não ocorre modificação significativa do JHCO3
-
, comparada com 

os níveis basais durante intacta perfusão capilar com sangue; a figura indica também que no 

período de recuperação, quando o capilar volta a ser perfundido com sangue normal, o 

JHCO3
-
 permanece igual ao controle. No túbulo B, é evidenciado que a aldosterona 

perfundida no capilar peritubular causa rápido efeito estimulador do JHCO3
-
, quando 

comparado com os níveis basais durante a perfusão intacta do capilar com sangue; entretanto, 

após a perfusão hormonal capilar não ocorre recuperação dos níveis basais, indicando um 

efeito residual da aldosterona. 

 

 

 

Figura 21. Seqüência do fluxo reabsortivo de bicarbonato em dois diferentes segmentos S2 do túbulo 

proximal, in vivo. A: na vigência de perfusão do capilar peritubular com solução capilar controle. 

B: na vigência de perfusão do capilar peritubular com solução capilar contendo aldosterona . 
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Na Figura 22 e Tabela 8 estão os valores médios do grupo experimental com solução 

capilar controle, indicando que a solução perfusora capilar utilizada, quando devidamente 

equilibrada com PCO2 no nível semelhante ao do sangue sistêmico do animal, por si só não 

altera o JHCO3
-
. 

 

Na Figura 22 e Tabela 8 estão os valores médios do grupo experimental com solução 

capilar controle, indicando que a solução perfusora capilar utilizada, quando devidamente 

equilibrada com PCO2 no nível semelhante ao do sangue sistêmico do animal, por si só não 

altera o JHCO3
-
. 

 

 

 

Figura 22.  Valores médios do fluxo reabsortivo de bicarbonato no segmento S2 do túbulo proximal in vivo, na 

vigência de perfusão capilar normal com sangue, com solução capilar controle ou com sangue no 

período de recuperação. (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sangue (R) - recuperação 

solução capilar controle (CC) 

sangue (C) - controle 
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Tabela 8 - Efeito da perfusão capilar peritubular controle ou com aldosterona (10
-12

 M) na 

meia vida de reabsorção de bicarbonato (t/2) e no fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3
-
) 

do túbulo proximal convoluto (segmento S2), in vivo. 

 

 t/2 ( segundo) JHCO3
-
  (nmol.cm

-2
.s

-1
) 

sangue (valor basal) 3,38 ± 0,103 (12/6) 2,69 ± 0,059 (12/6) 

solução perfusora capilar 3,39 ± 0,089 (11/6) 2,70 ± 0,069 (11/6) 

sangue (recuperação) 3,42 ± 0,134 (8/6) 2,71 ± 0,064 (8/6) 

   

sangue (valor basal) 3,41 ± 0,122 (7/6) 2,70 ± 0,063 (7/6) 

aldosterona capilar (10
-12

 M) 2,29 ± 0,042
*
 (13/4) 4,29 ± 0,016

*
 (13/4) 

sangue (recuperação) 2,29 ± 0,016
*
 (7/4) 4,20 ± 0,194

*
 (7/4) 

 

Os valores correspondem à média ± erro padrão (n de perfusões / n túbulos perfundidos). *p < 0,01 vs controle. 
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Na Figura 23 e na Tabela 8, são dados os valores médios dos experimentos com o 

hormônio no capilar peritubular. Os resultados mostram que durante perfusão com 

aldosterona no capilar peritubular e, novamente, na perfusão apenas com sangue no capilar 

peritubular (no período de recuperação), o JHCO3
- 

tem significante aumento em relação ao 

período inicial, quando o capilar estava perfundido com sangue intacto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Efeito da aldosterona sobre o fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3
-
), quando perfundida no 

capilar peritubular (CP). (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos)  

 

 

 

 

 

 

sangue (R) - recuperação 

solução capilar peritubular (CP) - com aldosterona 

sangue (C) - controle 

*p < 0,01 vs controle 
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corticosterona + : espironolactona (E), actinomicina D (A), ciclohexamida 

(C) 

corticosterona 

controle 

4.2 AÇÃO DA CORTICOSTERONA NA ACIDIFICAÇÃO TUBULAR PROXIMAL 

 

4.2.1 PERFUSÃO LUMINAL 

 

A Figura 24 e a Tabela 9 mostram que a corticosterona (0,3 x 10
-8 

M) perfundida na luz 

tubular, sozinha ou na vigência do antagonista de receptor nuclear para mineralocorticóide 

(espironolactona, 10
-6

 M), do inibidor da transcrição gênica (actinomicina, 10
-6

 M) ou do 

inibidor da síntese protéica (ciclohexamida, 40 mM), resulta num aumento altamente 

significante do JHCO3
-
, em relação à situação controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Efeito da corticosterona luminal sozinha ou na presença de inibidores, sobre o fluxo reabsortivo de 

bicarbonato (JHCO3
-
). (N = n

o
 de perfusões / n

o
 de túbulos) 
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Tabela 9 - Efeito perfusão luminal com corticosterona (0,3 x 10
-8

 M) na meia vida de 

reabsorção de bicarbonato (t/2) e no fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3
-
) do túbulo 

proximal convoluto (segmento S2), in vivo. 

 

 t/2 (segundo) JHCO3
-
 (nmol.cm

-2
.s

-1
) 

controle 3,23 ± 0,095 (49/19) 2,84 ± 0,079 (49/19) 

corticosterona (0,3 x 10
-8

 M) 2,44 ± 0,106
*
 (28/12) 3,77 ±  0,154

*
 (28/12) 

corticosterona + RU 486 4,92 ± 0,342
*&

 (19/9) 1,61 ± 0,148
*&

 (19/9) 

corticosterona + espiro 2,35 ± 0,076
*
 (27/8) 4,20 ± 0,168

*
 (27/8) 

corticosterona + actinomicina D 2,35 ± 0,244
*
 (47/14) 4,27 ± 0,340

*
 (47/14) 

corticosterona + ciclohexamida 2,30 ± 0,08
*
 (33/14) 4,08 ± 0,150

*
 (33/14) 

corticosterona + S3226 5,81 ± 0,466
*&

 (53/11) 1,56 ± 0,168
*&

 (53/11) 

concanamicina 3,49 ± 0,064
&

 (14/8) 2,69 ± 0,067
&

 (14/8) 

 

Os valores correspondem à média ± erro padrão (n de perfusões / n de túbulos perfundidos). *p < 0,01 vs 

controle e 
&
p < 0,01 vs corticosterona.  
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A Figura 25 e a Tabela 9, mostram que a perfusão tubular luminal com RU 486 (10
-6

 

M. antagonista dos receptores para glicocorticóides) sozinho ou na presença de corticosterona 

(0,3 x 10
-8

 M) diminui o JHCO3
- 
em relação ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Efeito da perfusão luminal de corticosterona  e/ou RU 486 sobre o fluxo reabsortivo de bicarbonato 

no túbulo proximal, in vivo. (N = n
o
 de perfusões / n

o
 de túbulos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corticosterona + RU 486 

corticosterona 

controle 

*p < 0,01 vs controle e 
&
p < 0,01 vs corticosterona 

 

RU 486 
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A Figura 26 e a Tabela 9 mostram que a perfusão luminal tubular com corticosterona 

(0,3 x 10
-8

 M) mais um inibidor da isoforma NHE3 do trocador Na
+
/H

+
 (S3226, 1 x 10

-6
 M) 

diminui o JHCO3
-
 a um nível significantemente abaixo do controle; entretanto, corticosterona 

mais um inibidor da H
+
-ATPase (concanomicina, 4,6 x 10

-8
 M) diminui o JHCO3

-
 a um nível 

significantemente abaixo do encontrado para a corticosterona sozinha, mas igual ao do 

controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Efeito da corticosterona luminal sozinha ou na presença de S3226 ou de concanomicina sobre o 

fluxo reabsortivo de bicarbonato (JHCO3
-
). (N = n

o
 de perfusões / n

o
 de túbulos) 

 

 

 

 

 
corticosterona + concanomicina (CN) 

corticosterona + S3226 (S) 

controle 

*p < 0,01 vs controle e 
&
p < 0,01 vs corticosterona 

 

corticosterona 

 



 52 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 AÇÃO NÃO-GENÔMICA 

 

A literatura descreve diversos órgãos alvo das ações não-genômica dos hormônios 

esteróides. Estas ações envolvem cascatas de segundos mensageiros, incluindo a fosfolipase C 

(PLC) (CIVITELLI et al., 1990), o fosfoinositol trifosfato (IP3) (MORLEY et al., 1992; 

MORELLI; de BOLAND; BOLAND, 1993), a concentração de Ca
2+

 intracelular ([Ca
2+

]i) (DE 

BOLAND; NORMAN, 1990b; WEHLING; KASMAYR; THEISEN, 1990) e a proteína quinase 

C (PKC) (SYLVIA et al, 1993). Dessa forma, está descrito o efeito rápido da aldosterona 

sobre as alterações na [Ca
2+

]i em células endoteliais, células da musculatura lisa vascular 

(VSMC) (WEHLING et al., 1994), células da musculatura esquelética em cultura (ESTRADA 

et al., 2000) e células do colón humano em cultura (T84) (DOOLAN; HARVEY, 1996). São, 

também, exemplos de efeitos rápidos, não-genômicos da aldosterona, o envolvimento do IP3 

na resposta de leucócitos mononucleres humanos (CHRIST et al., 1993) e da atividade da 

PKC em miócitos cardíacos de ratos (SATO; LIU; FUNDER, 1997) Igualmente, aumentos 

transientes da [Ca
2+

]i em células da adrenal de suínos e em pituitária de peixe causada pelo 

cortisol (BORSKI et al., 1991), aumento nos níveis de IP3 causado pela hidrocortisona 

(STEINER et al., 1988) e a elevação da PKC em VSMC causada pela corticosterona (MUTO et 

al., 2000), são evidências de que os glucocorticóides também podem agir pela via não-

genômica. 

Os efeitos rápidos, não-genômicos, demonstrados tanto para a aldosterona quanto para 

os glicocorticóides, são definidos por: 1) insensibilidade a inibidores da transcrição gênica 

(actinomicina D) e da síntese protéica (ciclohexamida) e 2) rápido curso de tempo (de 

segundos a poucos minutos), o que é incompatível com a regulação gênica e síntese protéica. 

Entretanto, a ativação rápida é uma indicação, mas não um critério suficiente para definir o 

efeito não-genômico. Uma característica adicional, frequentemente associada com efeitos 

não-genômicos é que eles, além de não serem bloqueados pela actinomicina D nem pela 

ciclohexamida, não são também bloqueados pela espironolactona ou outro antagonista do 

receptor para mineralocorticóide (MR) (FALKENSTEIN et al., 2000b; LÖSEL et al., 2003). 

Assim, Arima (2006a, 2006b) demonstrou que, em arteríolas aferente e eferente de coelhos, a 

aldosterona exerce potente efeito constritor rápido (em 5 minutos) não inibido pela 

espirolactona, ciclohexamida ou actinomician D. Muto et al. (2000) observaram ação rápida, 
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não-genômica, em VSMC tratadas por 3 horas com corticosterona, sendo que este efeito não 

foi abolido pela actinomicina D, nem pela ciclohexamida. Esperimentos in vitro em células 

epiteliais brônquicas de humanos, demonstraram que a dexametasona, em doses altas, 

promove uma resposta rápida (em 15 minutos), inibidora da secreção de Cl
-
 (URBACH et al., 

2002). Além disto, também foi demonstrado que a dexametasona induz um aumento 

significante (em 10 minutos) na atividade da sintase de óxido nítrico (NOS) em células 

endoteliais humanas (HAFEZI-MOGHADAM et al., 2002).  

Os trabalhos acima citados concordam com nossos experimentos que indicam um efeito 

não-genômico da aldosterona e da corticosterona, estimulador do JHCO3
-
 no segmento S2 do 

túbulo proximal, in vivo. Esse efeito hormonal se manifesta mesmo na presença do 

bloqueador específico da transcrição gênica (actinomicina D) ou da síntese protéica 

(ciclohexamida) ou do antagonista dos receptores nucleares para mineralocorticóides 

(espironolactona). Além disto, em nossos experimentos, o efeito observado ocorre dentro de 

aproximadamente 1 a 7 minutos, período ao longo do qual são realizadas as perfusões 

hormonais. 

 

5.2 AÇÃO NO TÚBULO PROXIMAL 

 

Existem informações limitadas a respeito da aldosterona poder influenciar a ação das 

células do túbulo proximal renal via mecanismos não-genômicos (GOOD, 2007). Em cultura 

de células do túbulo proximal do córtex renal humano, Koppel et al., (2003) descreveram que 

a aldosterona induz rápido aumento (em 1 minuto) no AMPc intracelular e na [Ca
2+

]i não 

bloqueado pela espironolactona e não mimetizado pela hidrocortisona. Se esta regulação 

ocorre nas células do túbulo proximal nativas, é desconhecido. Contudo, AMPc e [Ca
2+

]i são 

importantes reguladores do transporte iônico e de funções reabsortivas dos segmentos do 

túbulo proximal (GOOD, 2007). Leite-Dellova et al., (2008) descreveram ação rápida, não-

genômica, da aldosterona sobre o trocador Na
+
/H

+
 em células do segmento S3 do túbulo 

proximal isolado, coincidente com rápido aumento transiente da [Ca
2+

]i (PERGHER; LEITE-

DELLOVA; MELLO-AIRES, 2009).  
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5.3 ETANOL COMO DILUENTE 

 

Nossos dados demonstram que o efeito observado sobre a acidificação tubular foi 

devido unicamente a ação estimulatória da aldosterana ou da corticosterona, uma vez que os 

dados obtidos apenas com o etanol - substância na qual os hormônios foram diluídos e que 

estava presente em todas as soluções, exceto no controle - não foram estatisticamente 

diferentes dos valores encontrados para a solução controle (Figura 19). Estes nossos dados 

são confirmados por experimentos realizados em artérias coronárias humanas (CHAI et al., 

2005), no segmento S3 isolado do túbulo proximal de ratos (LEITE-DELLOVA et al., 2008) 

e em miócitos cardíacos de coelhos (MIHAILIDOU; MARDINI; FUNDER, 2004) nos quais 

os resultados encontrados com o uso de etanol não foram diferentes dos seus respectivos 

grupos controles, quando avaliados, respectivamente, contratilidade, recuperação do pHi e 

atividade do cotransportador Na
+
/K

+
/2Cl

-
. 

Com o intuito de enfatizar que a estimulação do JHCO3
-
 se deve exclusivamente ao 

efeito hormonal, a Figura 27 indica três curvas de variação do pH intratubular, ao longo do 

tempo, obtidas diretamente on line, durante três diferentes microperfusões. Nota-se que a 

estimulação do JHCO3
-
 é devida apenas á aldosterona, uma vez que, nessa condição, a 

recuperação do pH intratubular é muito rápida em relação ao valor encontrado com o etanol, 

que não foi significantemente diferente do controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Traçados das mudanças de pH intratubular ao longo do tempo obtidos on line, diretamente do 

computador, durante três diferentes microperfusões luminais tubulares. Notar que a velocidade 

de recuperação do pH intratubular (por reabsorção de bicarbonato intratubular) foi igual para a 

microperfusão controle e com etanol. Já, na vigência de aldosterona no lúmen tubular, a velocidade 

de recuperação do pH foi bem mais rápida, mostrando que o efeito estimulador da acidificação 

tubular se dá exclusivamente pela ação da aldosterona. 
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5.4 TROCADOR Na
+
/H

+
 

 

Nossos resultados mostram que tanto a aldosterona quanto a corticosterona estimulam a 

velocidade de acidificação tubular (t/2). Acreditamos que esse efeito se dê sobre a atividade 

da isoforma NHE3 do trocador Na
+
/H

+
 luminal, uma vez que essa isoforma é responsável por 

cerca de 70% do bicarbonato reabsorvido no túbulo proximal (HAMM, 2004). Nossa hipótese 

pode ser apoiada em dados na literatura que mostram evidências da ação não-genômica da 

aldosterona sobre o NHE1 e o NHE3 em células renais (GOOD, 2007). Leite-Dellova et al., 

(2008) mostraram que no segmento S3 do túbulo proximal isolado, a aldosterona, quando 

superfundida no banho, tem efeito não-genômico, bifásico, sobre a isoforma basolateral 

NHE1, influenciando na velocidade de recuperação do pHi. No segmento fino ascendente, foi 

demonstrado que esse hormônio tem ação rápida e inibitória sobre o trocador NHE3 apical 

(GOOD; GEORGE; WATTS, 2002, 2006). Gekle et al., (1996) demonstraram que a elevação 

da [Ca
2+

]i serve com um segundo menssageiro na via de sinalização iniciada pela aldosterona 

durante a rápida ativação do trocador NHE3 em células MDCK-C11 (células Madin-Darby 

renais de cão - subtipo C11, linhagem celular que exibe propriedades morfo-funcionais 

semelhantes as das células intercaladas do duto coletor). Winter et al., (1999) relataram que, 

em células da cripta de colon distal de ratos (células T84), a aldosterona leva cerca de 1 

minuto para ativar a NHE3, caracterizando uma via não-genômica. Assim, existe forte base 

experimental apoiando nossos dados indicadores do efeito estimulador da aldosterona sobre o 

JHCO3
-
 através da regulação não-genômica do NHE3 e, portanto, na reabsorção de Na

+
 e de 

fluido no segmento S2 proximal in vivo. 

 Nossos atuais experimentos mostram que o inibidor da isoforma NHE3 (S3226) abole, 

significantemente, o efeito estimulatório da corticosterona sobre a acidificação tubular 

(Figura 26), indicando que grande parte da ação hormonal se faz através dessa isoforma. 

Apoiando esses nossos achados, vários estudos disponibilizam dados sobre a ação dos 

glicorticóides na isoforma NHE3 em células renais. Experimentos usando células OKP (do 

túbulo proximal de opossum), demonstram efeito estimulatório da dexametasona 

(AMEMIYA et al., 1995; BAUM et al., 1996; BOBULESCU et al., 2005) e da hidrocortisona 

(AMBÜHL et al., 1999) sobre a atividade dessa isoforma. O mesmo efeito estimulador foi 

observado em vesículas de membrana da borda-em-escova de células renais (FREIBERG; 

KINSELLA; SACKTOR, 1982; KINSELLA; FREIBERG; SACKTOR, 1985), em células 

isoladas do túbulo proximal (BIDET et al., 1987) e em células caco-2 (células de 

adenocarcinoma de colo humano) (WANG et al., 2007). Além disso, Bobulesco et al., (2005) 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas&lang=3
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=adenocarcinoma&lang=3
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=colo&lang=3
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demonstraram que em células OKP, incubadas por 3 horas com dexametasona, aumenta a 

atividade da isoforma NHE3, sem elevação nos níveis de RNAm, indicando que o efeito 

hormonal estimulador é via não-genômica. Assim, igualmente ao que acontece com a 

aaldosterona, os dados da literatura apoiam nossos resultados indicadores de um efeito 

estimulador não-genômico da corticosterona sobre a isoforma NHE3 do segmento S2, in vivo. 

Entretanto, cumpre salientar que, pelo que é de nosso conhecimento, o presente estudo é 

o primeiro na literatura demonstrando um efeito da aldosterona e da corticosterona no túbulo 

proximal cortical convoluto in vivo e que esse efeito é não-genômico. 

 

5.5 RECEPTORES AT1 

 

Dados da literatura sugerem que a aldosterona possa aumentar a densidade de receptores 

AT1 (ULLIAN; SCHELLING; LINAS, 1992), bem como as interações da angiotensina II e 

aldosterona, em células VSMC (MAZAK et al., 2004). Robert et al., (1999) relatam que a 

espironolactona (antagonista dos receptores para mineralocorticóides) e o losartan 

(antagonista dos receptores para angiotensina II) inibem o aumento da densidade de AT1 

causado pela aldosterona, prevenindo, dessa forma, a fibrose cardíaca em ratos. Também foi 

demonstrado, em artérias coronárias de ratos, que a aldosterona potencializa o efeito 

vasoconstritor da angiotensina II e que esse efeito não é bloqueado pela espironolactona 

(CHAI et al., 2005). Min et al., (2005) relataram que, em células VSMC, o efeito da 

aldosterona e da angiotensina II sobre a resposta mitogênica é inibido pelo olmesartan 

(inibidor do AT1), mas não pela espironolactona. Kushibiki et al., (2007) e Yamada et al., 

(2008) respectivamente, em artérias coronárias de ratos e em arteríolas mesentéricas de 

camundongos, demonstraram que a aldosterona induz um efeito vasoconstritor inibido por 

bloqueadores do AT1 (valsartan e candesartan), mas não por antagonistas do MR 

(espironolactona e eplerenona) ou do GR (RU 486). 

Entretanto, nossos experimentos mostram (Figura 18) que a presença de losartan na 

solução perfusora não abole o efeito estimulador da aldosterona sobre o JHCO3
-
, indicando 

que a aldosterona, no túbulo proximal convoluto (segmento S2) de rato, in vivo, não age via 

receptor AT1. 

 

 

 

 



 57 

5.6 RECEPTORES CLÁSSICOS E NÃO-CLÁSSICOS 

 

5.6.1 RECEPTORES PARA MINERALO E GLICOCORTICÓIDES NO TÚBULO PROXIMAL 

 

Com base na detecção do RNA mensageiro, acredita-se que haja poucos receptores para 

mineralocorticóides no túbulo proximal, sendo sua densidade somente 1/10 da encontrada no 

túbulo coletor. Entretanto, os receptores para glicocorticóides (GR) são abundantes em todos 

segmentos do túbulo proximal (TODD-TURLA et al., 1993). Recentemente, Leite-Dellova et 

al., (2008) demonstraram a existência de receptores GR e MR no túbulo proximal (segmento 

S3) de ratos (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Detecção, por reverse transcription-PCR (RT-PCR), do receptor de mineralocorticóides (MR, 380 

bp) e do receptor de glicocorticóides (GR, 530 bp) no túbulo proximal de rato (segmento S3). -

actin (980 bp) é o controle positive. M = 1kb + DNA ladder. 

FONTE: Leite-Dellova, 2008. 

 

5.6.2 UNIÃO RECEPTOR-HORMÔNIO 

 

5.6.2.1 ALDOSTERONA 

 

As ações clássicas da aldosterona são mediadas pela ligação desse hormônio ao receptor 

de mineralocorticóide intracelular (MR). O complexo hormônio-receptor se desloca para o 

núcleo onde promove transcrição gênica e síntese de proteínas que modulam a expressão e a 

atividade de canais epiteliais para sódio (tipo ENaC) e outras proteínas transportadoras de 

íons (BHARGAVA; WANG; PEARCE, 2004). Da mesma forma, além das ações clássicas, 

existem evidências de que ações não-genômicas da aldosterona possam também ser mediadas 

via MR (FUNDER, 2005). No entanto, várias pesquisas, a mais convincente no rato knockout 

para MR (BLEICH et al., 1999), indicam que a aldosterona induz respostas não-genômicas 

independentes do MR.  Assim, a função dos receptores clássicos e não-clássicos na mediação 
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dos efeitos não-genômicos da aldosterona permanece controversa (GOOD, 2007). Em nosso 

estudo, a espironolactona (antagonista do receptor MR) não modifica a ação estimulatória da 

aldosterona na velocidade de acidificação do segmento S2 (Figura 18), indicando que esse 

efeito não se dá via receptor MR. Porém, nossos experimentos mostram que o bloqueador de 

receptores para glicocorticóides (RU 486, 10
-6

 M) abole o efeito hormonal estimulador do 

JHCO3
-
 (Figura 20), mostrando que é possível que a via não-genômica da aldosterona esteja 

ligada ao receptor GR. 

O efeito desses antagonistas pode ser facilmente observado na Figura 29, na qual estão 

indicados quatro curvas de variação do pH intratubular ao longo do tempo, obtidas 

diretamente on line, durante quatro diferentes microperfusões. Nota-se que sob a ação da 

aldosterona a luz tubular se acidifica rapidamente e que este efeito não é abolido na presença 

do antagonista do MR (espironolactona).  No entanto, esse efeito estimulador hormonal é 

abolido na vigência do antagonista do GR (RU 486). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Traçados das mudanças de pH intratubular ao longo do tempo obtidos on line, diretamente do 

computador, durante quatro diferentes microperfusões luminais tubulares. A velocidade de 

recuperação do pH intratubular é igual para a microperfusão com aldosterona e aldosterona mais 

espironolactona. Já, na vigência de aldosterona mais RU 486, o efeito hormonal estimulatório da 

acidificação tubular é abolido.  

 

Contudo, quando RU 486 é perfundido sozinho na luz tubular, há aumento significante 

do t/2 e consequente queda do JHCO3
-
, em relação á situação controle (Figura 20, Tabela 7), 

evidenciando que no animal normal, intacto, a aldosterona (e/ou corticosterona) endógena 

deve estar estimulando a acidificação tubular proximal. Todavia, não podemos descartar um 

efeito inespecífico dessa droga sobre a acidificação tubular. Essa questão ainda precisa ser 

estudada. 

O efeito estimulador não-genômico da aldosterona sobre o JHCO3
-
 observado durante a 

perfusão hormonal na luz tubular ou no capilar peritubular, levanta a questão da distribuição 

de receptores para mineralocorticóides presente na superfície celular. Várias linhas de 

evidência suportam a idéia que as ações não-genômicas da aldosterona são mediadas através 
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de receptores não-clássicas que podem ser proteínas associadas a membrana (GOOD, 2007b). 

Assim, parece razoável acreditar que o efeito não-genômico da aldosterona, durante a 

perfusão tubular ou capilar, ocorre devido à presença de receptores não-clássicos, 

respectivamente, na superfície da membrana celular proximal apical e basolateral; porém, 

também é possível que em epitélios tipo leaky, tais como o túbulo proximal cortical, este 

mineralocorticóide possa atingir a membrana apical e basolateral através shunts paracelulares 

durante, respectivamente, a perfusão capilar ou tubular. 

 

5.6.2.2 CORTICOSTERONA 

 

A Figura 30 sumariza as atuais idéias a respeito das duas diferentes vias pelas quais os 

glicocorticóides podem agir: via genômica (I) e/ou via não-genômica (II). Por ser 

lipossolúvel, a molécula de glicocorticóide se difunde livremente pela membrana celular e, ao 

atingir o citoplasma, liga-se ao receptor clássico para glicocorticóide (GR), formando um 

complexo receptor-ligante que se ativa (STAHN et al., 2007). Uma vez ativado, o complexo 

transloca para o núcleo onde pode se ligar diretamente ao DNA ou interagir com outros 

fatores de transcrição que se ligam ao DNA, induzindo ou inibindo a transcrição gênica, 

entrando na via genômica (HEITZER et al., 2007). Para a via não-genômica são sugeridos três 

diferentes caminhos: (1) interação não-específica do glicocorticóide com a membrana celular, 

(2) o efeito não-genômico do glicocorticóide que é mediado pelo GR citosólico ou (3) 

interações específicas do glicocorticóide com um GR ligado á membrana celular (STAHN et 

al., 2007). 

Nossos resultados indicam que o efeito não-genômico da corticosterona estimulador 

do trocador Na
+
/H

+
, possivelmente, se dê via ligação do esteróide com seu receptor clássico, 

GR. Ou seja, a inibição do GR inibe a ação estimulatória da corticosterona sobre o JHCO3
-

(Figura 25). Outro dado que reforça esse achado é que o antagonista do receptor para 

mineralocorticóide MR (espironolactona) não abole o efeito estimulatório da corticosterona 

(Figura 24).  
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Figura 30.  Sumário dos mecanismos de ação genômica e não-genômica dos glicocorticóides. Os 

glicocorticóides permeiam facilmente a membrana plasmática e se ligam aos receptores para 

glicocorticóides presentes no citoplasma (cGR), mediando o efeito genômico (I) e o não-genomico 

(II). É possível, também, que os efeitos não-genômicos sejam mediados por receptor GR presentes 

na membrana (III) e por interações não-específicas com a membrana celular (IV). 

FONTE: Modificado de Stahn, 2007 

 

Acredita-se que o cortisol e a corticosterona não induzem ações que usualmente são 

atribuídas aos mineralocorticóides (particularmente, a retenção de sódio); isso se deve, em 

grande parte, por causa das ações da enzima 11-hidroxiesteróide desidrogenase (isoforma 2) 

(11-HSD2) (FUNDER et al., 1988). Esta enzima, presente na placenta, colon e rins 

(WHITE; MUNE; AGARWAL, 1997), metaboliza os glicocorticóides em seus derivados 

fisiologicamente inativos; assim, em humanos, converte o cortisol em cortisona e, em ratos, a 

corticosterona em 11-dehidrocorticosterona (Figura 8). Estes produtos são considerados 

biologicamente inertes e tem pouca afinidade por seus receptores (FUNDER et al., 1988). 

Entretanto, é possível que os glicocorticóides desencadeiem os mesmo efeitos dos 

mineralocorticóides quando a enzima 11-HSD2 é inibida ou quando os glicocorticóides são 

administrados em altas doses (SCHULZ-BALDES; BERGER; GRAHAMMER, 2001). Essa 

informação corrobora nossos achados, uma vez que estamos perfundindo a corticosterona 

numa concentração elevada (0,3 X 10
-8

 M) (SCHULZ-BALDES; BERGER; GRAHAMMER, 

2001), diretamente sobre a membrana luminal da célula tubular. 
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5.7 H
+
-ATPASE 

 

O túbulo proximal convoluto mostra significante atividade da H
+
-ATPase, observada em 

estudos de microperfusão in vivo, em ratos e coelhos (CHEN; BORON, 1995; GEIBEL, 1993; 

ULATE; FERNANDEZ; MALNIC, 1993). Vários autores verificaram, nesse segmento tubular, 

um mecanismo transportador de H
+
 independente do Na

+
, inibido por bafilomicina, conhecida 

por inibir a H
+
-ATPase vacuolar (BASTANI; HARAGSIM, 1996; BROWN; SABOLIC; 

GLUCK, 1991; GLUCK; HIRSCH, BROWN, 1987). Experimentos no segmento S3 isolado 

descrevem uma atividade da H
+
-ATPase na extrusão de H

+
 (MALNIC; GEIBEL, 2000). 

Trabalho desenvolvido em túbulo coletor isolado de rato, indica que a aldosterone estimula, 

por via não-genômica, a H
+
-ATPase em células intercalares do tipo  (WINTER, 2003). 

Recente estudo de nosso Laboratório, desenvolvido no segmento S3 isolado de rato, indica 

que a aldosterona (10
-12

 a 10
-6

 M) tem ação estimuladora, não-genômica, dose dependente, 

sobre a H
+
-ATPase (LEITE-DELLOVA et al., prelo) 

Concordando com a literatura citada, nossos dados indicam que há participação da H
+
-

ATPase na acidificação luminal do segmento S2, uma vez que quando é inibido o trocador 

Na
+
/H

+
, pelo uso de S3226 na vigência de corticosterona, ainda há significantemente 

acidificação tubular, indicando que parte da ação hormonal se faz através da H
+
-ATPase 

(Figura 26), uma vez que em ratos em condições normais de equilíbrio ácido-base a H
+
/K

+
-

ATPase não está expressa no túbulo proximal (SILVER; SOLEIMANI, 1999). Entretanto, 

como o esperado, a ação dessa bomba secretora de prótons é relativamente baixa, cerca de 

35% da secreção proximal de H
+
 na condição basal (SCHLÖNDORFF; BONVENTRE, 1995; 

ULATE; FERNANDEZ; MALNIC, 1993). Esses nossos resultados foram confirmados nos 

experimentos em que usamos o inibidor da bomba de prótons (concanamicina), em que há 

significante redução do JHCO3
- 

em relação aos valores encontrados na vigência apenas do 

hormônio, situação esta em que a acidificação tubular está sendo feita somente pelo isoforma 

NHE3 do trocador Na
+
/H

+
 (Figura 26). Esses dados estão de acordo com o que sugere a 

literatura, de que 60 a 70% do bicarbonato filtrado é reabsorvido pelo trocador NHE3 

(SCHLÖNDORFF; BONVENTRE, 1995; ULATE; FERNANDEZ; MALNIC, 1993).  
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5.8 ALDOSTERONA NO CAPILAR PERITUBULAR 

 

Nossos dados mostram que a aldosterona perfundida no capilar peritubular estimula a 

acidificação tubular. Este efeito hormonal também deve se dar pelo aumento da atividade do 

trocador apical NHE3, uma vez que o microeletrodo registrador do pHi está na luz tubular. 

Assim, é provável que, por ser lipossolúvel, a aldosterona permeie facilmente a membrana 

basolateral, tendo acesso ao citoplasma da célula do túbulo proximal.  

Nossos dados mostram que estamos utilizando na microperfusão capilar uma 

metodologia adequada, pois o valor do JHCO3 na vigência de perfusão capilar intacta, com 

sangue, é idêntico ao valor observado na presença de perfusão capilar controle (Figuras 21 e 

22 e Tabela 8). Nossos resultados também indicam que o segmento S2 mantém adequada 

velocidade de acidificação durante a perfusão capilar com solução artificial a pH e PCO2 

fisiológicos. 

Adicionalmente, a repetição por várias vezes da perfusão luminal no mesmo túbulo não 

alterou significativamente a diferença de potencial elétrico transepitelial, nem os valores do 

pH intratubular em steady-state (dados não mostrados), indicando que comparações 

sequenciais no mesmo segmento do néfron podem ser usadas para avaliar, com precisão, o 

efeito de microperfusões capilares. Esta metodologia representa uma considerável vantagem 

experimental, uma vez que permite medidas pareadas em condições basais e experimentais no 

mesmo segmento tubular.  

Em nosso presente estudo, também deve ser considerado o possível papel fisiológico da 

aldosterona no capilar peritubular. Nossos dados mostram que não há diferença entre o 

JHCO3
-
 do grupo controle (na presença de perfusão capilar intacta com sangue) e o do grupo 

na vigência de perfusão capilar com solução perfusora (Figura 21), o que, aparentemente, é 

incompatível com o conceito de que a aldosterona endógena estimula o JHCO3
-
 no túbulo 

proximal convoluto. No entanto, a mesma figua indica que o washout de aldosterona (durante 

o período de recuperação na presença de perfusão capilar com sangue) não é imediato e o 

JHCO3
-
 não atinge os níveis basais da pré-perfusão capilar (durante a perfusão capilar intacta 

com sangue), sugerindo manutenção de efeitos residuais da aldosterona. Além disso, a Figura 

21 sugere que durante a perfusão capilar com solução controle, o JHCO3
-
 mostra alguma 

diminuição, mas sem alcançar significância. Estes achados, em conjunto, suportam a idéia que 

em condições basais uma parte do JHCO3
-
 normalmente observado no túbulo proximal 

convoluto possa ser dependente de aldosterona endógena. Outra possibilidade é que, após a 

perfusão capilar com aldosterona (durante o período de recuperação na presença de sangue no 
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capilar), uma parcela do JHCO3
-
 observado possa ser devida aos efeitos retardados da 

aldosterona (Figuras 21 e 23). Esse comportamento é compatível com resultados recentes de 

nosso Laboratório (LEITE-DELLOVA et al., 2008) mostrando que, em segmentos S3 

isolados de túbulo proximal de rato, a aldosterona adicionada ao banho tem um efeito não 

genômico (avaliado aos 2 e 15 min após a adição hormonal) e genômico (avaliado 1h após a 

adição hormonal) sobre a [Ca
2 +

]i e o trocador Na
+
/H

+
, sendo o efeito genômico inibido por 

espironolactona, actinomicina D e ciclohexamida. 

 

5.9 POSSÍVEIS EFEITOS HORMONAIS SISTÊMICOS 

 

Nós examinamos o efeito da perfusão hormonal na luz tubular ou no capilar peritubular 

in vivo, por uma técnica de microperfusão estacionária, que não é afetada pela taxa de 

filtração glomerular. Resultados anteriores do nosso Laboratório indicaram que este 

procedimento evita as alterações tubulares ou sistêmicas causadas durante microperfusões 

luminal ou peritubular com angiotensina II (10
-12

 M)  ou arginina vasopressina (10
-11

 - 10
-9

 

M), confirmadas pela ausência de modificações no fluxo, pH, Na
+
 e K

+
 urinários e no 

equilíbrio ácido-básico sistêmico. Com base nestes resultados, podemos inferir que no 

presente estudo também não se manifestam os efeitos sistêmicos da aldosterona ou da 

corticosterona, durante as microperfusões luminal ou capilar. Além disso, a solução perfusora 

luminal, para alcançar isotonicidade, continha rafinose (molécula não-reabsorvível), a fim de 

evitar a reabsorção de fluido induzida pelos hormônios.  

 

5.10 DOSE HORMONAL UTILIZADA 

 

Nossos resultados mostram que a aldosterona (10
-12

 M, dose baixa em relação a do 

plasma sistêmico, entre 10
-10

 a 10
-9

 M) ou a corticosterona (0,8 x 10
-8

 M), quando perfundidas 

no lúmen do túbulo proximal (segmento S2) ou no capilar peritubular (somente no caso da 

aldosterona), exercem um efeito estimulatório, rápido, não genômico, no JHCO3
-
, via 

estimulação da NHE3 e da H
+
-ATPase. 

Entretanto, é interessante considerar: 1) o nível fisiológico de aldosterona no sangue 

pode aumentar ou diminuir em condições de modificação do volume extracelular; 2) tecidos 

cardiovasculares produzem aldosterona, resultando que esse hormônio é mais concentrado no 

tecido vascular do que na circulação (BALFAGÓN et al., 2004); 3) alta ingestão de sal 

aumenta a produção de aldosterona nos tecidos cardiovasculares (TAAKEDA et al., 2001) e; 
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4) no momento, não temos informações sobre os níveis de aldosterona e corticosterona na luz 

tubular ou no capilar peritubular, mas é provável que esses esteróides possam se concentrar no 

lúmen tubular, devido á reabsorção de fluido. Portanto, outra vantagem da metodologia que 

usamos com perfusão hormonal luminal ou capilar é medir a cinética de acidificação tubular 

in vivo durante níveis hormonais conhecidos.  

É amplamente conhecido que a isoforma NHE3 apical medeia a maioria da reabsorção 

tubular proximal de NaCl, NaHCO3 e fluido. Assim, a regulação dos NHE3 é fundamental 

para a manutenção normal do volume de líquido extracelular, pressão arterial e equilíbrio 

ácido-base, o que evidencia que a ação hormonal que estamos demonstrando possa ter 

importante papel regulador desses parâmetros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

6. 1 ALDOSTERONA 

 

Nossos resultados indicam, pela primeira vez na literatura, que a aldosterona (10
-12

 

M), quando perfundida na luz tubular ou no capilar peritubular do segmento S2 do túbulo 

proximal de rato, in vivo:  

 estimula a acidificação tubular, 

 estimula o trocador Na
+
/H

+
 luminal (provavelmente, isoforma NHE3), 

 age rapidamente, pela via não-genômica e 

 provavelmente, age ligada ao receptor para glicocorticóides (GR). 

Além disto, nossos dados também sugerem um efeito endógeno da aldosterona sobre o 

trocador NHE3. 

 

6.2 CORTICOSTERONA 

 

Nossos resultados indicam que a corticosterona (0,3 x 10
-8

 M), quando perfundida na 

luz tubular do segmento S2 do túbulo proximal de rato, in vivo:   

 estimula a acidificação tubular, 

 estimula o trocador Na
+
/H

+
 luminal (isoforma NHE3), 

 estimula a a H
+
-ATPase luminal, 

 age rapidamente, pela via não-genômica e 

 provavelmente, age ligada ao receptor para glicocorticóides (GR). 

Adicionalmente, nossos dados também sugerem um efeito endógeno da corticosterona 

sobre o trocador NHE3 e a H
+
-ATPase. 
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Pergher PS, Leite-Dellova D, de Mello-Aires M. Direct action of
aldosterone on bicarbonate reabsorption in in vivo cortical proximal tubule.
Am J Physiol Renal Physiol 296: F1185–F1193, 2009. First published
February 18, 2009; doi:10.1152/ajprenal.90217.2008.—The direct ac-
tion of aldosterone (10�12 M) on net bicarbonate reabsorption
(JHCO3

�) was evaluated by stationary microperfusion of an in vivo
middle proximal tubule (S2) of rat kidney, using H ion-sensitive
microelectrodes. Aldosterone in luminally perfused tubules caused a
significant increase in JHCO3

� from a mean control value of 2.84 �
0.08 [49/19 (n° of measurements/n° of tubules)] to 4.20 � 0.15
nmol �cm�2 �s�1 (58/10). Aldosterone perfused into peritubular cap-
illaries also increased JHCO3

�, compared with basal levels during intact
capillary perfusion with blood. In addition, in isolated perfused
tubules aldosterone causes a transient increase of cytosolic free
calcium ([Ca2�]i), monitored fluorometrically. In the presence of
ethanol (in similar concentration used to prepare the hormonal solu-
tion), spironolactone (10�6 M, a mineralocorticoid receptor antago-
nist), actinomycin D (10�6 M, an inhibitor of gene transcription), or
cycloheximide (40 mM, an inhibitor of protein synthesis), the JHCO3

�

and the [Ca2�]i were not different from the control value; these drugs
also did not prevent the stimulatory effect of aldosterone on JHCO3

�

and on [Ca2�]i. However, in the presence of RU 486 alone [10�6 M,
a classic glucocorticoid receptor (GR) antagonist], a significant de-
crease on JHCO3

� and on [Ca2�]i was observed; this antagonist also
inhibited the stimulatory effect of aldosterone on JHCO3

� and on
[Ca2�]i. These studies indicate that luminal or peritubular aldosterone
(10�12 M) has a direct nongenomic stimulatory effect on JHCO3

� and
on [Ca2�]i in proximal tubule and that probably GR participates in
this process. The data also indicate that endogenous aldosterone
stimulates JHCO3

� in middle proximal tubule.

S2 bicarbonate reabsorption

IN ADDITION TO THE CLASSICAL genomic actions of aldosterone in
the stimulation of Na� reabsorption and K� and H� secretion
by the distal nephron, mediated through binding to the miner-
alocorticoid receptor (MR) (1), it is now firmly established that
aldosterone acts through nongenomic pathways to regulate
many different ion transport proteins and signaling pathways in
a variety of renal epithelial cells, like proximal tubule cells
derived from human renal cortex, MDCK-C11 cells (a cell line
that exhibits properties of collecting duct intercalated cells),
and principal cells isolated from rabbit cortical collecting duct
and both M-1 and RCCD2 cortical collecting duct cell lines
(12). Studies using isolated perfused tubules also demonstrate
that aldosterone, via nongenomic mechanisms, regulates the
transepithelial transport function of different nephron seg-
ments, such proximal S3 segment (19), renal medullary thick
ascending limb (MTAL), type � intercalated cells of outer
medullary collecting ducts, and principal cells in the connect-

ing tubule and inner medullary collecting ducts (12). Non-
genomic sites of regulation include not only classical aldoste-
rone targets, such as epithelial sodium channel (ENaC) (37)
and Na�-K�-ATPase (33), but also renal proximal tubule cells
(5, 18) and Na�/H� exchanger [both NHE1 (19) and NHE3
(11) isoforms], not considered previously to be direct targets
for aldosterone-induced regulation. However, it is important to
apply the information from segment-derived cell lines or iso-
lated perfused tubules to intact native tubules, to identify
nongenomic responses that are relevant to aldosterone-induced
regulation of renal proximal tubule function.

It has been known that apical NHE3 mediates the majority of
NaCl, NaHCO3, and fluid reabsorption by the renal proximal
tubule (24) and virtually all of NaHCO3 reabsorption by the
MTAL (11). In microperfused rat MTAL, the addition of 1 nM
aldosterone rapidly decreased HCO3

� absorption by 30%. This
inhibition was unaffected by maneuvers that inhibit basolateral
Na�/H� exchange and was preserved in MTALs from NHE1
knockout mice, ruling out the involvement of NHE1. In con-
trast, exposure to aldosterone for 15 min caused a 30% de-
crease in apical Na�/H� exchange activity due to a decrease in
the exchanger’s maximal velocity. This inhibition was not
affected by 0.1 mM lumen Zn2� or 1 mM lumen DIDS,
arguing against the involvement of an apical H� conductance
or apical K�-HCO3

� cotransport. These results demonstrate
that aldosterone inhibits HCO3

� absorption in the MTAL
through inhibition of apical NHE3, and identify NHE3 as a
target for nongenomic regulation by aldosterone (11), but
whether aldosterone influences NHE3 activity through non-
genomic actions in the proximal tubule in vivo remains to be
determined.

In renal epithelial cells, an elevation in cytosolic Ca2�

serves as a second messenger for the nongenomic Na�/H�

exchanger activation initiated by aldosterone (8) and in Xeno-
pus laevis oocyte nuclei this elevation is a prerequisite for the
genomic action of aldosterone, with strong evidence that the
pregenomic hormone response can influence the genomic pro-
cesses (32). However, whether this regulation occurs in native
proximal tubule is unknown.

In addition, a recent study from our laboratory (19) in an
isolated superfused proximal S3 segment of rats indicated that
aldosterone (10�8, 10�10, or 10�12 M with 2-min preincuba-
tion) causes a nongenomic dose-dependent increase in the
cellular pH recovery rate after acidification by the NH4Cl
pulse, but aldosterone (10�6 M with 2-min preincubation)
decreases it.

Considering these findings, the present study was designed
to determine whether aldosterone (10�12 M) added to intratu-
bular or peritubular capillary perfusions has a direct action on
HCO3

� transport in vivo and on [Ca2�]i in isolated superfused
proximal tubule.
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METHODS

Male Wistar rats, obtained from Biomedical Sciences Institute-
University of São Paulo, received a rat pellet diet and water ad libitum
until the time of the experiment. The animals, weighing 200–340 g,
were anesthetized with 100 mg/kg ip tiletamine/zolazepam (Zoletil-
Virbac) and prepared for in vivo micropuncture as described previ-
ously (20). Briefly, a tracheostomy was performed and the left jugular
vein and left carotid artery were cannulated for infusions and blood
withdrawal, respectively. The kidney was isolated by a lumbar ap-
proach, immobilized in situ by Ringer-agar in a lucite cup under a
microscope, and adequately illuminated. During the experiment, the
rats received venous saline containing 3% mannitol at 0.05 ml/min.

The kinetics of HCO3
� reabsorption was studied by means of a

stationary microperfusion technique of using an in vivo cortical
proximal tubule, with continuous measurement of intratubular pH
(20). The S2 segment was perfused by means of a double-barreled
micropipette, one barrel filled with Sudan black-colored castor oil,
and the other with the luminal perfusion solution colored with 0.05%
FD & C green. The intratubular pH was measured as the voltage
difference between the two barrels of the microeletrode made from
Hilgenberg (Malsfeld, Germany) double-barreled asymmetric glass
capillaries. The larger barrel contained an H�-sensitive ion exchange
resin (Fluka), and the smaller one contained 1 M KCl colored by FD
& C green (reference barrel). Transepithelial electrical potential dif-
ference was the difference between the reference barrel and ground.
This parameter was an additional criterion for the recognition of S2
segments (10). Intratubular pH changes were recorded continuously in
the same tubule with a microcomputer equipped with an analog-to-
digital conversion board (Lynx, São Paulo, Brazil) for data acquisition
and processing.

The kinetics of HCO3
� reabsorption was measured by injecting a

droplet of the perfusion solution between oil columns and following
the intratubular pH changes toward the steady-state level [(pH)s].
Along this curve, intratubular concentrations of HCO3

� were calcu-
lated from intratubular pH values and from the systemic partial
pressure of carbon dioxide (PCO2) by use of the Henderson-Hassel-
balch equation at intervals of 1 s, since we previously demonstrated
that renal cortical PCO2 is similar to that of arterial blood (22). The
concentration of HCO3

� fell exponentially toward its stationary level.
The rate of tubular acidification was expressed as the half-time (t1/2)
of the reduction of the injected HCO3

� levels to their stationary level.
Net HCO3

� reabsorption (JHCO3

�) was calculated from the equation

JHCO3
� � k��HCO3

��i � �HCO3
��s�r/2 (1)

where k is the rate constant of the reduction of luminal bicarbonate
[k 	 ln2/(t1/2)], r is the tubule radius, and (HCO3

�)i and (HCO3
�)s are

the concentrations of the injected HCO3
� and HCO3

� at the stationary
level, respectively.

The pH microeletrodes were calibrated before and after every
impalement on the kidney’s surface by superfusion with 20 mM
phosphate Ringer buffer solutions containing 130 mM NaCl at 37°C.
Their pH values were adjusted to 6.5, 7.0, and 7.5 with 0.1 N NaOH
or HCl.

The luminal perfusion solution contained (in mM) 100 NaCl, 25
NaHCO3, 5 KCl, 1 CaCl2, and 1.2 MgSO4. The osmolality was
adjusted to 
290 mosmol/kgH2O with raffinose.

We evaluated the kinetics of HCO3
� reabsorption in the presence of

intratubular perfusion control solution alone or plus aldosterone
(10�12 M) or ethanol (in similar concentration used to prepare the
solution of aldosterone 10�12 M, to know whether this hormonal
solvent had an unspecific action on JHCO3

�). To study the mechanism
of this rapid hormonal action, we used in the intratubular perfusion
spironolactone [10�6 M, a MR antagonist (6, 12, 21, 33, 37)],
actinomycin D [10�6 M, an inhibitor of gene transcription (6, 12)],
cycloheximide [40 mM, an inhibitor of protein synthesis (6, 12, 33)],
or RU 486 [10�6 M, a glucocorticoid receptor (GR) antagonist (6)]. In

each tubule, several measurements of JHCO3

� were done during intact
capillary perfusion with blood. In each tubule, only one intratubular
perfusion solution was used.

Peritubular capillaries were perfused with single pipettes made of
thin-walled glass tubes (Kimax; 1.5–2.5 mm OD) having a tip diam-
eter of 8 �m. Air pressure (1–1.2 atm) was applied to these pipettes
for peritubular capillary microperfusion. This perfusion was consid-
ered satisfactory when the perfused area reached two or three loops
beyond the luminally perfused S2 segment. Peritubular capillary
perfusion was performed with a solution containing (in mM) 140
NaCl, 20 NaHCO3, 5 KCl, 1 CaCl2, 1.2 MgSO4, and 5 Na�-acetate at
pH 7.4. This solution was preequilibrated with 5% CO2 in air. In each
tubule, several measurements of JHCO3

� were done with control
luminal perfusion first during intact capillary perfusion with blood
(basal values), then in the presence of capillary perfusion solution
(experimental values), and then again during capillary perfusion with
blood (recovery of basal levels).

Measurements with aldosterone-containing solution were per-
formed within 
1 to 7 min of the start of luminal or peritubular
perfusions.

Measurement of [Ca2�]i

Tubule preparation. The kidneys were removed from anesthetized
male Wistar rats (80 g) and slices 2 mm in thickness were prepared
and transferred to ice-cold normal Ringer solution. In continuation,
proximal tubules were isolated by microdissection and transferred to
glass coverslips prepared with poly-D-lysine (for tubule adhesion).
The coverslips were mounted on a Zeiss LSM 510 confocal micro-
scope in a thermostatically regulated perfusion chamber whose solu-
tions were changed by means of valves. Changes in [Ca2�]i were
monitored fluorometrically by using the calcium-sensitive probe
FLUO-4-AM (28). The proximal tubular segments were loaded for 15
min with 10 �M FLUO-4-AM at 37°C and rinsed in a solution
containing (in mM) 137 NaCl, 12 NaHCO3, 2.68 KCl, 1.36 CaCl2,
0.49 MgCl2, 0.36 Na2HPO4, 5.6 glucose, and 5.0 HEPES at pH 7.4.
FLUO-4 intensity emitted above 505 nm was imaged by using laser
excitation at 488 nm on a Zeiss LSM 510 confocal microscope. The
images were continuously acquired (at time intervals of 2 s) before
and after substitution of experimental solutions. For each tubular
Ca2� measurement, the maximum fluorescent signal for 10 cells of
the same tubular segment was averaged and then used to calculate the
[Ca2�]i of this segment. Transformation of the fluorescence signal to
[Ca2�]i was performed by calibration with ionomycin (5 �M; maxi-
mum Ca2� concentration) followed by EGTA (2.5 mM; minimum
Ca2� concentration) according to the Grynkiewicz equation (14). This
equation was originally used for FURA-2 fluorescence, but in previ-
ous studies we have results indicating that the basal and both low
and high levels of [Ca2�]i measured from single-wavelength
FLUO-4 were similar to those measured from dual-wavelength
FURA-2 (29, 30).

All applied chemicals were of analytic grade and obtained from
Sigma (St. Louis, MO).

The pH and PCO2 in samples of blood were measured with a
Radiometer ABL 5 blood-gas system.

Data are means � SE; N 	 n° of measurements/n° of tubules.
Statistical comparisons were made by the t-test between parameters of
intact, experimental, and postexperimental capillary perfusions. Dif-
ferences between experimental groups were evaluated by ANOVA
(1-way) with contrasts by the Bonferroni technique.

This study was approved by the Biomedical Sciences Institute,
University of São Paulo-Ethical Committee for Animal Research
(CEEA).

RESULTS

In all experimental groups, no significant changes between
transepithelial electrical potential differences (
2 mV) were
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observed, indicating that during peritubular capillary perfu-
sions with an artificial solution at physiological ion concentra-
tions, tubular transport capacity was maintained at normal
levels.

In all experimental groups no significant changes between
intratubular stationary (pH)s or (HCO3

�)s were observed, sug-
gesting that the main driving force for H� secretion (i.e., the
Na� gradient across the apical membrane) is not significantly
altered. Thus, intratubular (pH)s values found during capillary
microperfusions were not significantly different from basal
data obtained during capillary perfusion with blood, indicating
that during peritubular capillary perfusions with an artificial
solution at physiological pH and PCO2, tubular acidifying
capacity was maintained at normal levels.

Mean half-time (t1/2) of the reduction of the luminally injected
HCO3

� levels to their stationary level is given in Table 1 (during
luminal microperfusion with aldosterone and/or others agents)
and Table 2 (during peritubular capillary microperfusion with
aldosterone).

Figure 1 gives mean data of HCO3
� reabsorption in proximal

S2 segments to which control solution alone or plus aldoste-
rone (10�12 M) or ethanol was applied in the tubular lumen.
These results indicate that in the presence of aldosterone in
luminally perfused tubules a significant rapid direct increase in
JHCO

3

� was observed. Figure 1 also shows that in the presence
of ethanol alone the JHCO

3

� was not different from the control
value, indicating that the stimulatory effect we observed on
JHCO

3

� is only due to aldosterone.
Figure 2, A and B, shows a sequence of perfusions in two

different S2 segments to which capillary control solution alone
or plus aldosterone was applied in the peritubular capillary
perfusion. During capillary perfusion with the control solution,
it is apparent that over a period of several minutes no signifi-
cant change of the HCO3

� reabsorption occurs compared with
basal levels during intact capillary perfusion with blood (Fig.

2A), confirming the capacity of the S2 segment to maintain an
adequate rate of acidification during capillary perfusion with an
artificial solution at physiological pH and PCO2. It is clear that
aldosterone (10�12 M) added to the capillary solution has a
rapid direct stimulatory effect on HCO3

� reabsorption com-
pared with basal levels during intact capillary perfusion with
blood (Fig. 2B); however, recovery of basal levels did not
occur after the hormonal capillary perfusion, indicating the
maintenance of residual aldosterone effects. Figure 2, C and D,
summarizes the mean data of HCO3

� reabsorption during
peritubular capillary microperfusion with control or aldoste-
rone solutions, respectively.

Figure 3 indicates that in the presence of spironolactone,
actinomycin D, or cycloheximide alone in luminally perfused
tubules, the JHCO

3

� was not different from the control value.
Figure 3 also shows that these drugs did not prevent the
stimulatory effect of aldosterone on JHCO

3

�.
Figure 4 shows that in the presence of RU 486 alone in

luminally perfused tubule, a significant decrease in JHCO
3

� was
observed. Figure 4 also indicates that this GR antagonist
inhibited the stimulatory effect of aldosterone on JHCO

3

�.
In addition, we performed measurements to investigate the

effect of the glucocorticoid corticosterone (4 pregnene-11�,
21-diol-3, 20-dione) on bicarbonate reabsorption. We used in
the luminal perfusion corticosterone (0.3  10�8 M) alone or
plus spironolactone (10�6 M) or RU 486 (10�6 M). Our results
show that corticosterone stimulated the bicarbonate reabsorp-
tion [t/2 	 2.44 � 0.11 s and JHCO

3

� 	 3.77 � 0.15
nmol �cm�2 �s�1, N 	 28/12, P � 0.01 vs. control group (t/2 	
3.23 � 0.10 s and JHCO

3

� 	 2.84 � 0.08 nmol �cm�2 �s�1, N 	
49/19)], spironolactone had no effect on the action of cortico-
sterone (t/2 	 2.35 � 0.08 s and JHCO

3

� 	 4.20 � 0.17
nmol �cm�2 �s�1, N 	 27/8), but RU 486 inhibited the stimu-
latory effect of the corticosterone (t/2 	 4.92 � 0.34 s and
JHCO

3

� 	 1.61 � 0.15 nmol �cm�2 �s�1, N 	 13/9, P � 0.01 vs.
control or corticosterone groups).

Figure 5 indicates that after 
1 min of the addition of
aldosterone (10�12 M) to the bath there was a transient (
1-
min duration) increase of cell calcium fluorescent signal, fol-
lowed by a recovery toward the basal value; after 
6 min of
hormonal addition the fluorescent signal began to increase and
at 10 min it was significantly higher than control. However, RU
486 alone caused a decrease of the fluorescent signal and
prevented the stimulatory effect of aldosterone (10�12 M) on it.

Table 3 shows that the proximal segment exhibited a mean
baseline [Ca2�]i of 100 � 3 nM [n 	 5 tubules (the value of
one tubule was the mean of 10 measurements)]. This value did
not change after 10 min in the presence of control solution.
After 1 min of addition of aldosterone (10�12 M), there was a
transient increase in [Ca2�]i of 
55% of the control value.
After 10 min with aldosterone (10�12 M), the [Ca2�]i increased
to 
129% of the control value. In the presence of spironolac-
tone, actinomycin D, or cycloheximide alone, the [Ca2�]i was
not different from the control value. The stimulatoty effect of
aldosterone on [Ca2�]i was not modified by these drugs.
However, RU 486 alone caused a significant decrease in the
[Ca2�]i (of 
28% of the control value) and prevented the
stimulatory effect of aldosterone on the [Ca2�]i after 1 or 10
min of hormonal addition.

Table 1. Half-time of reduction of luminally injected HCO�
3

(t/2 s) in proximal S2 segment during luminal
microperfusion with control solution alone or plus
aldosterone and/or other agents

Luminal Microperfusion (t/2, s) (N)

Control solution 3.23�0.10 (49/19)
Ethanol� 3.44�0.09 (30/11)
Aldosterone (10�12 M) 2.24�0.14* (58/10)
Spironolactone (10�6 M) 3.62�0.05 (28/10)
Aldo � Spironolactone 2.06�0.10† (65/14)
Actinomycin D (10�6 M) 3.62�0.05 (34/11)
Aldo � Actinomycin D 2.00�0.20† (21/05)
Cycloheximide (40 mM) 3.69�0.11 (11/05)
Aldo � Cycloheximide 2.24�0.09† (33/06)
RU 486 (10�6 M) 4.68�0.08* (28/7)
Aldo � RU 486 4.53�0.08*‡ (30/13)

Values are means � SE; N 	 (n° of measurements/n° of tubules). �Ethanol
is in similar concentration used to prepare the solution of aldosterone (Aldo;
10�12 M). No statistical differences were observed between the control and the
ethanol groups. In the presence of aldosterone, the spironolactone, actinomycin
D, or cycloheximide groups were similar to aldosterone alone group, i.e.,
without effect on the action of the hormone (indicating a nongenomic hor-
monal action). No statistical difference was observed between the RU 486
alone and RU 486 plus aldosterone groups. *P � 0.01 vs. control group. †P �
0.01 vs. respective drug group in the absence of aldosterone. ‡P � 0.01 vs.
aldosterone group.
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DISCUSSION

The cortical proximal tubule of mammalian kidney has an
important role in the renal control of H� secretion and HCO3

�

reabsorption. The major fraction of apical H� secretion is
mediated by the Na�/H� exchanger (isoform NHE3), although
H�-ATPase also contributes (15). The apical NHE3 isoform
mediates the majority of NaCl, NaHCO3, and fluid reabsorp-
tion by the renal proximal tubule. So, regulation of NHE3 is
critical for the normal maintenance of extracellular fluid vol-
ume, blood pressure, and acid-base balance. Studies using
renal proximal tubules of adrenalectomized rats (18) and a
human proximal tubule cell line (5) indicate that aldosterone
stimulates, respectively, surface expression and activity of
apical NHE3. However, the nature of the mechanism underly-
ing aldosterone action in in vivo proximal tubule bicarbonate
reabsorption is not yet clearly defined.

The existence of a nongenomic action of aldosterone is in
general attributed to conditions where this action is observed
over a short period of time (minutes) against the much longer
time (hours, days) needed for a genomic action. In our exper-
iments, the observed effect occurs within 
1 to 7 min, the
period during which the hormonal perfusions are performed.
This is a strong reason to argue for a nongenomic action of
aldosterone, supported by several other evidences, such as the
absence of an effect of spironolactone (a MR antagonist),
actinomycin D (an inhibitor of gene transcription), or cyclo-
heximide (an inhibitor of protein synthesis) on the experiments
with aldosterone.

Considering the possible existence of a direct hormonal
action, in the present work we studied the effect of aldosterone
(10�12 M) on the kinetics of HCO3

� reabsorption in the cortical
proximal segment. We examined the effect of luminal or
peritubular capillary perfusion of this hormone in vivo, by a
stopped-flow microperfusion technique, which is not affected
by glomerular filtration rate. Previous results from our labora-
tory indicated that this procedure avoids systemic and renal
tubular alterations caused by luminal or peritubular angiotensin
II (10�12 M) (26) or arginine vasopressin (10�11-10�9 M) (25)
concentration changes during microperfusions, confirmed by
the absence of changes in urine flow and pH, Na� and K�

excretion, and systemic acid-base parameters. On the basis of
these findings, we may conclude that in this present preparation
also the systemic effects of aldosterone (10�12 M) during
luminal or peritubular capillary microperfusion were elimi-
nated. Furthermore, the luminal perfusion solution contained
raffinose (a nonreabsorbable molecule) to reach isotonicity, to
prevent fluid reabsorption induced by the hormone.

Our results show that in the presence of capillary perfusion
with control solution alone, no significant change of HCO3

�

reabsorption occurs compared with basal levels in the presence
of intact capillary perfusion with blood (Fig. 2C), indicating
that the short-term substituition of peritubular capillary blood
by artificial solutions appears to be a valid method for the study
of hormonal peritubular effects on tubular acidification. Fur-
thermore, repeated luminal perfusion procedures did not sig-
nificantly alter the transepithelial electrical potential differ-
ence, intratubular steady-state pH values, and net HCO3

� reab-
sorption, indicating that sequential comparisons in the same
nephron segment can be used to accurately assess the effect of
experimental capillary perfusions. This represents a consider-
able experimental advantage, since it permits paired measure-
ments of basal and experimental conditions in the same
nephron segment.

In addition, no significant differences were observed be-
tween intratubular steady-state pH values of capillary perfused
tubules and the respective control tubules. Changes in this
parameter are related to several factors, including the function
of H� and HCO3

� transporters. These findings suggest that the
main driving force for H� secretion across the apical mem-
brane is not altered during the experiments with peritubular
capillary perfusion, indicating that, during peritubular capillary
perfusions at physiological pH and PCO2, tubular pH/HCO3

�

gradients were maintained at normal levels, and modifications
of HCO3

� reabsorption rates were only due to changes in the
rate (t1/2) at which these gradients were reached.

Our results indicate that luminal or peritubular aldosterone
(10�12 M) has a direct effect stimulating HCO3

� reabsorption
in the cortical proximal segment, expressed by a significant fall
in acidification half-time and consequent increase in JHCO

3

�

Fig. 1. Direct effect of aldosterone (10�12 M) tubular luminal perfusion on net
bicarbonate reabsorption (JHCO3

�) in in vivo rat proximal S2 segments. Values
are means � SE. N 	 n° of measurements/n° of tubules. *P � 0.01 vs. control
solution. &P � 0.01 vs. aldosterone. No statistical differences were observed
between the luminal perfusion with control solution and with ethanol. �In
similar concentration used to prepare the 10�12 M solution of aldosterone.

Table 2. Half-time of reduction of luminally injected HCO3
� (t/2 s) in proximal S2 segment during capillary perfusion with

control solution alone or plus aldosterone

Capillary Perfusion (t/2, s)

Blood (Basal Values) Experimental Blood (Recovery)

Capillary control solution 3.41�0.12 (7/6) 3.38�0.10 (12/6) 3.39�0.09 (11/6)
Aldosterone (10�12 M) 3.43�0.13 (8/6) 2.29�0.04* (13/4) 2.39�0.15* (7/4)

Values are means � SE; (n° of measurements/ n° of tubules). *P � 0.01 vs. respective capillary perfusion with blood (basal values).
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(respectively, Tables 1 and 2 and Figs. 1 and 2). The present
demonstration of aldosterone-induced enhancement of HCO3

�

reabsorption by proximal tubules is not the first study of this
kind since it has been known that aldosterone stimulates
activity and surface expression of NHE3 in proximal tubule
cells (5, 18) and causes a dose-dependent increase in the cellular
pH recovery rate after cellular acidification in isolated superfused
proximal S3 segment (19). However, the present study is the first
demonstration, to our knowledge, that aldosterone (10�12 M) has
a direct action on net JHCO

3

� in the in vivo cortical proximal
tubule.

Therefore, it is interesting to consider 1) the physiological
level of aldosterone in blood is 10�10-10�9 M but it may
increase or decrease in conditions of extracellular volume
modification, 2) cardiovascular tissues produce aldosterone,
with the result that this hormone is more concentrated in
vascular tissue than in the circulation (2), 3) high-salt intake
increases aldosterone production in cardiovascular tissues (34),
and 4) at the present time, we do not have information about
the aldosterone levels in the tubular luminal compartment or in
the peritubular capillary, but it is necessary to remember that it
is probable that aldosterone may concentrate in the tubular
lumen due to fluid reabsorption. So, another advantage of the
luminal or peritubular capillary perfusion is to ascertain that
the measurements of acidification kinetics are performed at
well-determined in vivo hormonal levels.

Several studies identify the Na�/H� exchanger as a target
for genomic and nongenomic regulation by aldosterone and
show that this mineralocorticoid can control the absorptive
function of epithelial tissues through regulation of this ex-
changer (6, 8, 9, 11, 21, 23, 27). In the proximal tubule the
principal fraction of H� secretion is by the Na�/H� exchanger
but H�-ATPase also contributes, since even in the absence of
Na� or in presence of HMA (a Na�/H� exchanger inhibitor) a
significant rate of H� extrusion was observed (15). The pur-
pose of the present investigation was to clarify the nongenomic
effect of aldosterone on HCO3

� reabsorption in the in vivo
cortical proximal tubule. However, whether aldosterone par-
ticipates in the two apical H� secretion mechanisms responsi-
ble for the cortical proximal tubular HCO3

� reabsorption is a
question to be determined. In this regard, it is interesting to
comment that a recent study from our laboratory (19), in
isolated superfused proximal S3 segment of rats, indicates that
the cellular pH recovery rate after acidification by the NH4Cl
pulse is mostly dependent on Na�/H� exchanger, but the vacu-
olar H�-ATPase also participates in the pHi recovery. How-
ever, the Na�-independent H� extrusion mechanism initiates

2.5 min after cellular acidification and does not interfere in
the evaluation of the rate of pHi recovery dependent on the
Na�/H� exchanger (since it is calculated from the first 2 min
after the NH4Cl pulse). In our present study, during each
intraluminal microperfusion the time of the reduction of the

Fig. 2. A and B: sequence of measurements of JHCO3
� in 2 different proximal S2 segments. In each tubule, several measurements of JHCO3

� were done first during
initial peritubular capillary perfusion with blood (basal values) and then in the presence of experimental capillary perfusion [control solution alone (A) or plus
aldosterone (10�12 M; B)], and then again during capillary perfusion with blood (recovery of basal levels). In each tubule, 17 measurements of JHCO3

� were done
and the experiment occurred within 
17 min. C and D: mean data of JHCO3

� during peritubular capillary microperfusion with control or aldosterone (10�12 M)
solutions, respectively. Values are means � SE. N 	 n° of measurements/n° of tubules; in each tubule 5–7 measurements of JHCO3

� were done, and each
experiment occurred within 
7 min. No difference was observed between initial peritubular capillary perfusion with blood (basal values) and the respective
postexperimental blood capillary perfusion (recovery of basal levels; C); however, recovery of basal levels did not occur after aldosterone (10�12 M) capillary
perfusion (D). *P � 0.01 vs. initial peritubular capillary perfusion with blood (basal values).
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injected HCO3
� levels to their stationary level lasted 
1 min,

ending probably before the start of the H�-ATPase effect.
The present results indicate that spironolactone, actinomycin

D, or cycloheximide alone did not show effects on the JHCO
3

�

and on the [Ca2�]i. In addition, these drugs failed to prevent
the direct effects of aldosterone (10�12 M) on these parameters
(Fig. 3 and Table 3). So, our study indicates that aldosterone
(10�12 M) increases HCO3

� reabsorption in the in vivo cortical
proximal tubule via a nongenomic pathway.

The direct nongenomic aldosterone-induced effects, many
by second messengers, may occur via the classical MR. The
possible involvement of MR in mediating some rapid re-
sponses has been suggested for steroid hormones (7) and
Grossmann et al. (13) demonstrated that MR contributes to
rapid aldosterone activation of the ERK 1/2 pathway in Chi-
nese hamster ovary cells. However, several lines of evidence,
the most convincing from the MR knockout mouse (3), indi-
cate that aldosterone induces nongenomic responses indepen-
dently of the MR. Nevertheless, the receptor for the non-
genomic aldosterone-induced mechanism is still unknown. In
the present study, the rapid increase in nongenomic activity of
the apical NHE3 we observed in presence of aldosterone seems
also not to occur by MR, because spironolactone failed to
prevent this increase (Fig. 3).

To improve our knowledge of this nongenomic mechanism,
we used RU 486 (a GR antagonist) in the luminal perfusion
solution, since it is known that aldosterone-induced effects
may also occur via GR receptors, although the affinity of GR
for aldosterone is lower. Our results showed that RU 486 alone
caused a significant decrease in JHCO

3

� and in [Ca2�]i (of 
33
and 28% of the control value, respectively; Figs. 4 and 5,
Tables 1 and 3). So, our results indicate that probably the GR
receptors participate in the direct nongenomic effect of aldo-

sterone on the NHE3 isoform. Our data are in accordance with
studies in opossum kidney cells, a cell culture model of renal
proximal tubule, showing that glucocorticoids induced an acute
increase in maximal velocity of NHE3 that was not blocked by
cycloheximide, consistent with nongenomic regulation and
participation of GRs (4). Our present results also are in accor-
dance with the studies of Todd-Turla et al. (35) indicating the
presence of these receptors in proximal tubules. However, the
possible physiological role of GR action should also be con-
sidered since the RU 486 alone in the luminal perfusion
solution reduces JHCO

3

� below the basal levels (Fig. 4). This
could be due to an unspecific inhibitory action of this GR
antagonist; but it might also indicate that, in basal conditions,
a basal level of luminal aldosterone (or some glucocorticoid)
binding to GR may exist, causing some tonic activation of the
NHE3. This question remains to be determined. In this regard,
it is interesting to observe that our present results indicate that
corticosterone increases the bicarbonate proximal (S2) reab-
sorption; in addition, similar to aldosterone, the stimulatory
corticosterone effect is not affected by spironolactone but is
inhibited by RU 486 below the basal levels.

The stimulatory nongenomic effect of aldosterone we ob-
served on JHCO

3

� during luminal or peritubular capillary hor-
monal perfusion raises the question of the distribution of
receptors for this mineralocorticoid on the cell surface. Several
lines of evidence support the view that nongenomic actions of
aldosterone are mediated through nonclassical receptors that
may be membrane-associated proteins (12). So, it appears
reasonable to believe that the nongenomic effect of aldosterone
during luminal or capillary perfusion occurs due to the pres-
ence of nonclassical receptors, respectively, at the proximal
cell apical or basolateral membrane surface; however, it is also
possible that in leaky epithelia such as the proximal cortical
tubule this mineralocorticoid could reach the apical or baso-
lateral membrane via the paracellular shunt path during, re-
spectively, peritubular or luminal perfusion.

Fig. 3. Effect of spironolactone (10�6 M, a mineralocorticoid receptor antag-
onist), actinomycin D (10�6 M, an inhibitor of gene transcription), or cyclo-
heximide (40 mM, an inhibitor of protein synthesis), alone or plus aldosterone
(10�12 M) in tubular luminal perfusion on JHCO3

� in in vivo rat proximal S2
segments. Values are means � SE. No statistical differences were observed
between the luminal perfusion with control solution and the different drug
solutions in the absence of aldosterone. In its presence, the perfusions with the
drugs were similar to aldosterone alone, i.e., without effect on the action of the
hormone (indicating a nongenomic hormonal action). *P � 0.01 vs. control
solution. &P � 0.01 vs. respective drug solution in the absence of aldosterone.

Fig. 4. Effect of RU 486 (10�6 M, a glucocorticoid receptor antagonist), alone
or plus aldosterone (10�12 M), in tubular luminal perfusion on JHCO3

� in in
vivo rat proximal S2 segments. Values are means � SE. *P � 0.01 vs. control
solution. &P � 0.01 vs. aldosterone. No statistical difference was observed
between the luminal perfusion with RU 486 alone and RU 486 plus aldoste-
rone.
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Our data show that after 1 min of addition of aldosterone
(10�12 M), there was a transient (
1 min) increase of 
55%
of the [Ca2�]i control value; after 6 min the [Ca2�]i increased
to 
129% of the control value, and after 10 min this value did

not significantly change (Fig. 5 and Table 3). These results are
in accordance with several authors who found a direct aldo-
sterone-induced increase in intracellular calcium (8, 13, 16, 17,
31, 36), indicating that intracellular calcium is a prerequisite
for aldosterone action. Nongenomic and pregenomic actions
usually involve second messengers, such as inorganic ions,
cyclic AMP, or various protein kinases. Calcium is one of the
second messengers and its increase is the first intracellular
signal in response to aldosterone (32). This behavior is also
compatible with our results showing that spironolactone, acti-
nomycin, or cycloheximide did not affect the direct effects of
aldosterone (10�12 M) on [Ca2�]i and on JHCO

3

� (Table 3 and
Fig. 3, respectively). Our results with RU 486 also confirm this
behavior since 1) this GR antagonist alone caused a significant
decrease of the [Ca2�]i and of JHCO

3

� and 2) RU 486 prevented
the stimulatory effect of aldosterone (10�12 M) on both pa-
rameters (Figs. 4 and 5, respectively). However, during this last
situation the [Ca2�]i returned to control value but the JHCO

3

�

was significantly lower than control. Why this happened is a
question to be determined. In addition, Fig. 2B indicates that in
the presence of capillary perfusion with aldosterone over the
time course of 
7 min, the JHCO

3

� does not vary with intra-
cellular calcium concentration (Fig. 5 and Table 3). These data
show that the effect of an increase in cell calcium is not the
direct cause for JHCO

3

� stimulation, but may be a long range
factor to activate the Na�/H� exchanger.

In our present experiments, the possible physiological role
of peritubular aldosterone perfusion should also be considered.
Aldosterone may act through rapid nongenomic pathways
(through nonclassical receptors), to modulate its own later
genomic mechanisms and provide an integrated system of
control of cellular responses. In addition, as a liphophilic
hormone, aldosterone may diffuse through the plasma mem-
brane and bind to cytosolic MR; then, the hormone receptor
complex translocates to the nucleus where it promotes the later
classical genomic actions. Our data show that there was no
difference between the JHCO

3

� of the basal group (in the
presence of intact capillary perfusion with blood) and the
control solution capillary perfusion group (Fig. 2C), which is
apparently incompatible with the concept of endogenous aldo-
sterone-stimulated bicarbonate reabsorption. However, Fig. 2B

Table 3. Cytosolic free calcium concentration in proximal
segments of rat kidney after 1 or 10 min subjected to
different agents

�Ca2��i, nM

Control solution
1 min 100�3
10 min 101�8

Aldosterone (10�12 M)
1 min 155�8*
10 min 229�4*

Spironolactone (10�6 M)
1 min 99�5
10 min 101�2

Aldo � Spironolactone
1 min 164�3†
10 min 214�10†

Actinomycin D (10�6 M)
1 min 99�4
10 min 99�2

Aldo � Actinomycin D
1 min 154�5†
10 min 223�7†

Cycloheximide (40 mM)
1 min 100�4
10 min 101�2

Aldo � Cycloheximide
1 min 160�5†
10 min 232�7†

RU 486 (10�6 M)
1 min 72�2*
10 min 73�3*

Aldo � RU 486
1 min 102�3†‡
10 min 101�3†‡

Values are means � SE; N 	 5 tubules in each group (the value of 1 tubule was
the mean of 10 measurements). No statistical differences were observed between
the control group and the spironolactone, actinomycin D, or cycloheximide groups
in the absence of aldosterone. In its presence, these groups were similar to
aldosterone alone group, i.e., without effect on the action of the hormone (indi-
cating a nongenomic hormonal action). *P � 0.001 vs. control. †P � 0.01 vs.
respective drug group in the absence of aldosterone. ‡P � 0.001 vs. aldosterone.

Fig. 5. Cell calcium fluorescent signal tracing during
4 representative experiments. The images were con-
tinuously acquired (at time intervals of 2 s) before and
after addition of different drug solutions to the bath.
After 
1 min of the addition of aldosterone (10�12 M;
A), there was a transient increase of fluorescent signal,
followed by a recovery toward the basal value. After

6 min of hormonal addition, the fluorescent signal
begins to increase and at 10 min it was significantly
higher than control. RU 486 alone caused a decrease of
fluorescent signal and prevented the stimulatory effect
of aldosterone (10�12 M).
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indicates that aldosterone washout (during the recovery period
in the presence of capillary perfusion with blood) is not
immediate to approach preexperimental capillary perfusion
basal levels (during intact capillary perfusion with blood),
suggesting the maintenance of residual effects of aldosterone.
In addition, Fig. 2A suggests that during capillary perfusion
with control solution the JHCO

3

� shows some decrease, but
without reaching significance. These findings taken together
support the view that in basal conditions a portion of the
normally observed proximal bicarbonate reabsorption may be
dependent on endogenous aldosterone. Another additional pos-
sibility is that after capillary perfusion with aldosterone a
portion of the observed proximal JHCO

3

� (during the recovery
period in the presence of blood in the capillary) may be
dependent on delayed aldosterone effects (Fig. 2, B and D).
This behavior is compatible with our present data indicating
that after 
6 min of hormonal addition to the bath the [Ca2�]i

levels begin to increase and at 10 min they were significantly
higher than controls (Fig. 5 and Table 3). This behavior also
agrees with our recent results (19) showing that in isolated
proximal S3 segments of rat kidney aldosterone (10�12, 10�10,
or 10�8 M) has a dose-dependent nongenomic (2 or 15 min)
and genomic (1 h) action on [Ca2�]i and on the Na�/H�

exchanger.
In conclusion, we have undertaken in vivo stationary mi-

croperfusion studies in the cortical proximal tubule (S2 seg-
ment) of the rat to evaluate the effects of aldosterone (10�12

M) on HCO3
� reabsorption. Our results indicate, for the first

time, that luminal or peritubular aldosterone (10�12 M) has a
direct nongenomic stimulatory effect on net JHCO

3

� and on
[Ca2�]i and that probably GRs participate in this process. The
data also indicate that endogenous aldosterone stimulates net
JHCO

3

� in the in vivo cortical proximal tubule.
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tion in the rat. Pflügers Arch 413: 280–286, 1989.

11. Good DW, Thampi G, Bruns A, Watts III. Nongenomic regulation by
aldosterone of the epithelial NHE3 Na�/H� exchanger. Am J Physiol Cell
Physiol 290: C757–C763, 2006.

12. Good DW. Nongenomic actions of aldosterone on the renal tubule.
Hypertension 49: 728–739, 2007.

13. Grossmann C, Benesic A, Krug AW, Freudinger R, Mildenberg S,
Gassner B, Gekle M. Human mineralocorticoid receptor expression
renders cells responsive for nongenotropic aldosterone actions. Mol En-
docrinol 19: 1697–1710, 2006.

14. Grynkiewicz G, Poenie M, Tsien RY. A new generation of Ca2�

indicators with greatly improved fluorescence properties. J Biol Chem
260: 3440–3450, 1985.

15. Hamm LL. Renal acidification mechanisms. In: The Kidney, edited by
Brenner BM. Philadelphia, PA: Saunders, 2004, p. 497–534.

16. Harvey BJ, Higgins M. Nongenomic effects of aldosterone on Ca2� in
M-1 cortical collecting duct cells. Kidney Int 57: 1395–1403, 2000.

17. Koppel H, Christ M, Yard BA, Bar PC, Woude FJVD, Wehling M.
Nongenomic effects of aldosterone on human renal cells. J Clin Endocri-
nol Metab 88: 1297–1302, 2005.

18. Krug AW, Papavassiliou F, Hopfer U, Ullrich KJ, Gekle M. Aldoste-
rone stimulates surface expression of NHE3 in renal proximal brush
borders. Pflügers Arch 446: 492–496, 2003.

19. Leite-Dellova DCA, Oliveira-Souza M, Malnic G, Mello-Aires M.
Genomic and nongenomic dose dependent biphasic effect of aldosterone
on Na�/H� exchanger in proximal S3 segment: role of cytosolic calcium.
Am J Physiol Renal Physiol 295: F1342–F1352, 2008.

20. Malnic G, Mello-Aires M. Kinetic study of bicarbonate reabsorption in
proximal tubule of the rat. Am J Physiol 220: 1759–1767, 1971.

21. Markos F, Healy V, Harvey BJ. Aldosterone rapidly activates Na�/H�

exchanger in M-1 cortical collecting duct cells via a PKC-MAPK path-
way. Nephron Physiol 99: 1–9, 2005.

22. Mello-Aires M, Lopes MJ, Malnic G. PCO2 in renal cortex. Am J Physiol
Renal Fluid Electrolyte Physiol 259: F357–F365, 1990.

23. Miyata Y, Muto S, Kusano E. Mechanisms for nongenomic and genomic
effects of aldosterone on Na�/H� exchange in vascular smooth muscle
cells. J Hypertens 23: 2237–2250, 2005.

24. Moe OW. Acute regulation of proximal tubule apical membrane Na/H
exchanger NHE3: role of phosphorylation, protein trafficking and, regu-
latory factors. J Am Soc Nephrol 10: 2412–2425, 1999.

25. Musa-Aziz R, Barreto-Chaves MLM, Mello-Aires M. Peritubular AVP
regulates bicarbonate reabsorpyion in cortical distal tubule via V1 and V2
receptors. Am J Physiol Renal Physiol 282: F256–F264, 2002.

26. Nascimento-Gomes G, Mello-Aires M. Interaction of atrial natriuretic
factor and angiotensin II in proximal HCO3

� reabsorption. Am J Physiol
Renal Fluid Electrolyte Physiol 262: F303–F308, 1992.

27. Oberleithner H, Weigt M, Westphale HJ, Wang W. Aldosterone
activates Na�/H� exchange and raises cytoplasmatic pH in target cells of
the amphibian kidney. Proc Natl Acad Sci USA 84: 1464–1468, 1987.

28. Oliveira-Souza M, Mello-Aires M. Interaction of angiotensin II and atrial
natriuretic peptid on pHi regulation in MDCK cells. Am J Physiol Renal
Physiol 279: F944–F953, 2000.

29. Oliveira-Souza M, Malnic G, Mello-Aires M. Atrial natriuretic peptide
impairs the stimulatory effect of angiotensin II on H�-ATPase. Kidney Int
60: 1693–1699, 2002.

30. Oliveira-Souza M, Musa-Aziz R, Malnic G, Mello-Aires M. Argi-
nine vasopressin stimulated H�-ATPase in MDCK cells via V1 (cell
Ca2�) and V2 (cAMP) receptors. Am J Physiol Renal Physiol 286:
F402–F408, 2004.

F1192 ALDOSTERONE INCREASES IN VIVO S2 HCO3
� REABSORPTION

AJP-Renal Physiol • VOL 296 • MAY 2009 • www.ajprenal.org

 on M
ay 17, 2010 

ajprenal.physiology.org
D

ow
nloaded from

 

http://ajprenal.physiology.org


31. Petzel D, Ganz MB, Nestler EJ, Lewis JJ, Goldenring J, Akcicek F,
Hayslett JP. Correlates of aldosterone-induced increased in Ca2� and Isc
suggest that Ca2�

i is the second messenger for stimulation of apical
membrane conductance. J Clin Invest 89: 150–156, 1991.

32. Schafer C, Shahin V, Albermann L, Schillers H, Hug MJ, Oberle-
ithner H. Intracellular calcium: a prerequisite for aldosterone action. J
Membr Biol 196: 157–162, 2003.

33. Shahedi M, Laborde K, Brussieres L, Sachs C. Acute and early effects
of aldosterone on Na�-K�-ATPase activity in Madin-Darby canine kidney
epithelial cells. Am J Physiol Renal Fluid Electrolyte Physiol 264: F1021–
F1026, 1993.

34. Takeda Y, Yoneda T, Demura M, Furukawa K, Miyamori I, Mabuchi
H. Effects of high sodium intake on cardiovascular aldosterone synthesis

in stroke-prone spontaneously hypertensive rats. Journal of Hypertension
19, Supplement: 635–639, 2001.

35. Todd-Turla KM, Schnermann J, Fejes-Toth G, Naray-Fejes-Toth A,
Smart A, Killen PD, Briggs JP. Distribuition of mineralocorticoid and
glucocorticoid receptor mRNA along the nephron. Am J Physiol Renal
Fluid Electrolyte Physiol 264: F781–F791, 1993.

36. Wehling M, Ulsenheimer A, Schneider M, Neylon C, Christ M. Rapid
effects of aldosterone on free intracellular calcium in vascular smooth
muscle and endothelial cells: subcellular localization of calcium elevations
by single cell imaging. Biochem Biophys Res Commun 204: 475–481,
1994.

37. Zhou ZH, Bubien JK. Nongenomic regulation of EnaC by aldosterone.
Am J Physiol Cell Physiol 281: C1118–C1130, 2001.

F1193ALDOSTERONE INCREASES IN VIVO S2 HCO3
� REABSORPTION

AJP-Renal Physiol • VOL 296 • MAY 2009 • www.ajprenal.org

 on M
ay 17, 2010 

ajprenal.physiology.org
D

ow
nloaded from

 

http://ajprenal.physiology.org

