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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 
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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). 

 

 

H+

Na+

quinase

tescalcina

extracelular

intracelular

membrana

F-actina

I        II      III      IV            V      VI      VII    VIII          IX                X       XI     XII

 



 19 

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

Receptores 

não-clássicos 

da aldosterona

HSP

Calcineurina

Src

ERK1/2

AMPc

PKC

[Ca2+]i

?

Aldosterona Aldosterona

independente 

de transcrição
dependente de 

transcrição

MR MR

SGK1

Nedd4-2

Regulação do transporte iônico

?

extracelular

intracelular

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 
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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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