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RESUMO 

 

THIEME, K. O tratamento com leptina por 7 e 28 dias altera a função e a morfologia 

renal de ratos. 2014. 101 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

Diversos estudos apontam para uma importante participação da leptina no processo de 

hipertensão arterial relacionada à obesidade. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da 

hiperleptinemia induzida sobre a função e a morfologia renal de ratos e a participação do 

Sistema Renina-Angiotensina (SRA). Ratos machos Wistar foram submetidos à implantação 

de mini-bombas osmóticas contendo leptina para infusão por 7 ou 28 dias. O grupo controle 

foi submetido à cirurgia fictícia e o grupo Losartan recebeu a droga por injeção subcutânea ou 

mini-bomba osmótica. A pressão arterial (PA) foi avaliada por pletismografia de cauda e a 

função renal por meio do clearance renal (fluxo plasmático renal = FPR pelo clearance de 

ácido para-amino-hipúrico e ritmo de filtração glomerular = RFG através do clearance de 

inulina). As concentrações plasmáticas e urinárias de Na
+
 e K

+
 foram avaliadas por fotometria 

de chama. Foram analisados também a morfologia renal, a expressão de desmina e ED-1 por 

imuno-histoquímica e a expressão de componentes do SRA por PCR em tempo real. In vitro, 

células mesangiais (CM), foram tratadas com leptina (10, 100 e 250 ng/ml), por 24 e 72 horas, 

para ensaio de apoptose. Os resultados do grupo de animais tratados por 7 dias demonstram 

que o grupo Leptina apresentou redução no ganho de peso (p<0.05), aumento de 11,5% na 

PA, queda de 23% no FPR, aumento de 11,5% no RFG, aumento na fração de filtração 

(p<0.05), aumento no fluxo urinário (p<0.05), na carga excretada de Na
+
 (p<0.05) e na fração 

de excreção do Na
+ 

(p<0.05), sendo todos estes parâmetros normalizados no grupo tratado 

com Leptina + Losartan (LL). O tratamento não alterou parâmetros de filtração e excreção de 

K
+
. A análise morfológica demonstrou que o tratamento induziu hipertrofia glomerular 

(p<0.05), aumento da expressão de desmina e albuminúria (p<0.05), que foram corrigidos no 

grupo LL. Os resultados dos animais tratados por 28 dias demonstram que o tratamento não 

alterou a ingestão alimentar e o ganho de peso dos animais. Porém, o tratamento induziu 

aumento progressivo na PA (p<0.05), normalizado no grupo LL; queda no FPR (p<0.05), que 

foi parcialmente normalizado no grupo tratado com LL; nenhuma alteração no RFG e 

aumento na fração de filtração (p<0.05), que não foi normalizado no grupo LL. O fluxo 

urinário e o manejo de Na
+
 e K

+
 não sofreram alterações. O tratamento com leptina induziu 

hipertrofia glomerular (p<0.05), aumento da expressão de desmina e ED-1 (p<0.05) e 

albuminúria (p<0.05), parâmetros normalizados nos animais tratados com LL. Não foi 

observada ativação do SRA intrarenal. Os estudos de apoptose em CM demonstraram que a 

leptina (100 e 250 ng/ml) induziu apoptose no tratamento por 72 horas. Em conclusão, nossos 

dados demonstram que o tratamento com leptina por 7 e 28 dias levou a um progressivo 

aumento da PA e alterou a função e a morfologia renal. As alterações são, em grande parte, 

normalizadas com o Losartan, evidenciando uma interação entre a leptina e a Ang II na injúria 

renal, neste modelo experimental. Além disso, a leptina exerce efeito apoptótico sobre as CM. 
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ABSTRACT 

 

THIEME, K. Leptin treatment for 7 and 28 days changes renal function and morphology 

in rats. 2014. 101 p. Ph. D. thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Many studies suggest an important participation of leptin in obesity-related hypertension. The 

aim of this stuty was to evaluate the effects of induced hyperleptinemia on renal function and 

morphology in rats and the role of Renin-Angiotensin System (RAS). Male Wistar rats were 

submitted to osmotic minipumps insertion filled with leptin, for infusion for 7 or 28 days,. 

The control group was sbumitted to fictitious surgery and the Losartan group received the 

drug by subcutaneous  injection or osmotic minipump. The systolic blood pressure  (SBP) 

was evaluated by tail cuff method and renal function through renal clearance (renal plasmatic 

flow = RPF by sodium para-aminohippuric acid clearance and glomerular filtration rate = 

GFR by inulin clearance). The plasma and urine concentrations of Na
+
 and K

+
 were analyzed 

by flame photometry. The renal morphology, the expression of desmin and ED-1 by 

immunohistochemistry and the expression of RAS components by real-time PCR were also 

analyzed. In vitro, mesangial cells (MC) were treated with leptin (10, 100 e 250 ng/ml) for 24 

e 72 hours for apoptosis assay. The results of the animals treated for 7 days showed that 

Leptin group exhibited a reduction in body weight gain (p<0.05), enhancement of 11,5% in 

SBP, decrease of 23%in RPF, enhancement of 11,5% in GFR, enhancement of filtration 

fraction (p<0.05), enhancement of urinary flow (p<0.05), excretion of Na
+
 (p<0.05) and 

fractionary excretion of Na
+
 (p<0.05). All these parameters were normalized in Leptin + 

Losartan (LL) group. The treatment did not affect the K
+
 filtration and excretion. The 

morphologic analysis demostrated that the treatment with leptin induced glomerular 

hypertrophy (p<0.05), enhanced desmin staining and induced proteinuria (p<0.05), which 

were also normalized in LL group. The results of the animals treated for 28 days showed that 

the treatement did not affect food ingestion and body weight gain. However, induced a 

progressive enhacement in SBP (p<0.05), normalized in LL group; a decrease in RPF 

(p<0.05), which was partly normalized in LL group; no changes in GFR and enhancement in 

filtration fraction (p<0.05), which was not normalized in LL group. The urinary flow and Na
+
 

and K
+
 handling were not affected by leptin treatment. The leptin treatment induced 

glomerular hypertrophy (p<0.05), enhanced desmin staining, enhanced ED-1 positive cells 

staining (p<0.05) and induced proteinuria (p<0.05), which were normalized in the animals of 

LL group. There was no activation of intrarenal RAS. The apoptosis assay in MC 

demonstrated that leptin (100 and 250 ng/ml) induced apoptosis in cells treated for 72 hours. 

In conclusion, the data demonstrated that leptin treatment for 7 and 28 days progressively 

enhanced SBP and induced changes in renal function and morphology. These alterations were 

mostly normalized with Losartan co-treatment, evidencing an interaction between leptin and 

Ang II in renal injury, in this experimental model. Besides, leptin has an apoptotic effect on 

MC.  

 

Keywords: Renal function. Renal morphology. Leptin. Renin-angiotensin system. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A obesidade e o sobrepeso são definidos como um anormal ou excessivo acúmulo de 

gordura corporal. A classificação adotada pela Organização Mundial para Saúde define como 

com sobrepeso indivíduos que apresentam Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25 e 

obesos aqueles com IMC acima de 30. A obesidade é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, como: hipertensão arterial, 

doença coronariana, diabetes e dislipidemia. Estima-se que, em países industrializados, 

aproximadamente 70% dos casos de hipertensão arterial podem ser diretamente atribuídos ao 

excesso de peso 
1
.  

A patogênese da hipertensão arterial associada à obesidade é multifatorial, no entanto, 

em outras formas de hipertensão, a vasoconstrição e a retenção de Na
+
 excessivas tem 

importante papel 
2
. Essas anormalidades resultam de um distúrbio no balanço entre o sistema 

nervoso simpático (SNS), o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o peptídio 

atrial natriurético (ANP), o óxido nítrico (NO) e outros 
3
. 

Inicialmente acreditava-se que o tecido adiposo era inerte e responsável apenas pelo 

armazenamento de energia, porém, estudos realizados durante as últimas décadas sugerem um 

importante papel do tecido adiposo em produzir hormônios, também chamados adipocinas, 

que poderiam estar envolvidos com as doenças relacionadas à obesidade. Dentre eles 

podemos citar: adiponectina, apolipoproteína E, lípase lipoprotéica, fator de necrose tumoral 

(TNF), interleucina 6 (IL-6) e a leptina 
4
. A leptina tem despertado grande interesse entre os 

pesquisadores, pelo seu importante papel no metabolismo e controle alimentar, mas também 

por seus diversos efeitos sistêmicos, sobre o sistema cardiovascular e renal, sistema 

reprodutor e sistema imune.   

 

1.1 Leptina e seus receptores 

 

Gordon Kennedy em 1953 
5
 foi o primeiro a propor a existência de fatores circulantes, 

que eram liberados pelo tecido adiposo, em proporção a este, e que agiam no hipotálamo para 

controlar o metabolismo, o gasto energético e a ingestão de alimentos. No entanto, em 1973, 

Coleman DL 
6
, utilizando um modelo de parabiose, demonstrou que a obesidade em 

camundongos ob/ob estava associada à ausência de um fator de saciedade, enquanto que os 

camundongos db/db produziam este fator porém não eram capazes de responder a ele. No 

entanto, somente em 1994, Zhang et al. clonaram o gene ob, cujo produto é a leptina (do 

grego leptos), uma proteína de 16 kDa, que age diretamente no hipotálamo para modular 
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negativamente a ingestão energética. A alta homologia do gene ob entre os vertebrados sugere 

que a sua função seja bastante conservada 
7
.  

Os camundongos ob/ob são obesos devido à ausência de leptina. Em contraste, 

animais com obesidade induzida por dieta, assim como a maioria dos humanos obesos, 

apresentam um quadro de hiperleptinemia. Existem outros dois modelos animais relacionados 

à leptina: 1) camundongos db/db, que não possuem receptores Ob-Rb porém possuem todas 

as outras isoformas funcionais de receptores para leptina e 2) ratos Zucker fa/fa, que possuem 

mutação no domínio extracelular do receptor para leptina, reduzindo a afinidade da interação 

hormônio-receptor. Todos esses animais apresentam hiperfagia, são obesos, hiperleptinêmicos 

e resistentes à leptina e à insulina 
8
.  

 A leptina é produzida principalmente em adipócitos do tecido adiposo branco, porém 

estudos evidenciam a possibilidade de síntese na placenta, músculo esquelético e coração 
9
. 

Os receptores de leptina são produtos do gene lepr (do inglês, leptin receptor), sendo as 

múltiplas formas resultantes de splicing alternativo do RNAm e posteriores clivagens 

proteolíticas 
10

. Já foram identificadas 6 isoformas do receptor para leptina (Ob-Ra-f), que 

pertencem à classe I dos receptores de citocinas e por isso apresentam características em 

comum com o receptor de interleucina-6 (IL-6) 
11

. A isoforma longa (Ob-Rb) é encontrada 

principalmente no hipotálamo, porém demonstrou-se também a presença de Ob-Rb na parede 

de vasos 
12

 e nos rins (principalmente na região da medula renal) 
13

. A interação hormônio-

receptor leva a uma mudança conformacional do receptor, que promove a sua fosforilação 

através da ativação da proteína JAK2 (do inglês, janus kinase 2). A ativação de JAK2 

fosforila as tirosinas Tyr
985

, Tyr
1077

 e Tyr
1138

 no domínio citoplasmático do receptor, que 

atuam como sítio de ligação para outras moléculas, como as STATs (do inglês, signal 

transducer and activator of transcription). Cada resíduo de tirosina participa da ativação de 

mecanismos de sinalização distintos 
14

. A Tyr
1138 

promove o recrutamento e fosforilação da 

STAT3, enquanto que a Tyr
1077 

liga-se e fosforila a STAT5 
15

. As STATs ativadas translocam 

para o núcleo e modulam a transcrição de genes com implicações na regulação fisiológica do 

comportamento alimentar 
16; 17

. A ativação de STAT3, STAT5 e STAT6, mas não para 

STAT1, STAT2 ou STAT4 foi descrita para o receptor Ob-Rb 
18

. A proteína SOCS3 (do 

inglês, supressor of cytokine signaling 3) é um regulador negativo da sinalização do receptor 

Ob-Rb e a transcrição de seu gene é aumentada pela ligação da STAT3 fosforilada na sua 

região promotora, caracterizando então uma regulação por feedback negativo. Em adição, a 

proteína fosfatase PTP1B (do inglês, protein-tyrosine phosphatase 1B) e a proteína fosfatase 

PTPN2 (do inglês, protein-tyrosine phosphatase non receptor type 2) são inibidores diretos de 
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JAK2 e STAT3, respectivamente 
19

. A Tyr
985

 leva ao recrutamento e ligação do domínio SH2 

(do inglês, Src homology 2) da tirosina fosfatase SHP2 (do inglês, cytoplasmic SH2 domain 

containing protein tyrosine phosphatase), levando à ativação da via de sinalização da ERK 

(do inglês, extracellular signal-relates kinase) 
14

 
20

 
21

. A Tyr
985 

também se liga à SOCS3, 

inibindo a sinalização de STAT3 
22

.  

A estimulação do receptor Ob-Rb também leva a ativação da via de sinalização da 

PI3K (do inglês, phosphatydylinositol-3 kinase). Esta via de sinalização está envolvida nos 

efeitos metabólicos e cardiovasculares da leptina, bem como na ativação do sistema nervoso 

simpático para os rins, levando a importantes implicações fisiopatológicas. No entanto, pouco 

se sabe sobre os mecanismos que levam a tais efeitos 
23

.  

Parte das vias de sinalização ativadas pela ligação da leptina ao receptor Ob-Rb, está 

demonstrada na Figura 1.  

 

Figura 1 - Sinalização intracelular do receptor de leptina (Ob-Rb). 

 

 

 

FONTE: (Morris e Rui, 2009) 
20

 

 

As isoformas curtas do receptor para leptina (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd e Ob-Rf) 

possuem domínios intracelulares mais curtos que não são capazes de ativar a via JAK/STAT, 

desencadeando outras vias de sinalização como a via da Akt/PI3K/mTor e ativação de 
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MAPKs (do inglês, mitogen-activated protein kinase). O receptor Ob-Re é uma forma solúvel 

que circula no sangue, sendo uma importante proteína ligadora de leptina 
24

. 

 

1.2 Clearance de leptina 

 

Diversos estudos sugerem que a depuração de leptina do plasma ocorre primariamente 

pelos rins 
25; 26; 27

. Utilizando histo-autoradiografia, Hama et al. (2004) demonstraram que 

após a filtração glomerular, a leptina é captada através da membrana apical dos túbulos 

proximais, pela proteína megalina, que promove a sua ligação e internalização. Além disso, 

demonstraram que a sua distribuição intracelular indica que a captação é então feita para 

compartimentos endossomais, para ser então metabolizada 
27

.  

 

1.3 Resistência à leptina  

 

Inicialmente acreditava-se que a leptina era apenas um hormônio anti-obesidade, 

porém a descoberta de resistência à leptina demonstrou que esse seria um modelo muito 

simplista 
28

. A produção de leptina aumenta proporcionalmente com a adiposidade e os seus 

níveis estão elevados em modelos animais de obesidade induzida por dieta.  Porém, os níveis 

elevados de leptina não são capazes de desacelerar a progressão da obesidade 
29

. Esta aparente 

ineficiência de ação do hormônio é identificada como resistência à leptina. Este processo pode 

ocorrer por uma inabilidade da leptina em alcançar sítios-alvo no sistema nervoso (resistência 

a leptina administrada perifericamente) 
30

 e/ou por falhas nas respostas celulares dos 

neurônios-alvo (resistência central à leptina) 
31

. A obesidade também está associada com uma 

redução do transporte de leptina no cérebro 
32

. O receptor Ob-Ra medeia o transporte pela 

barreira hemato-encefálica 
33

 e o receptor Ob-Re inibe o seu transporte por antagonizar a ação 

do receptor Ob-Ra 
34

.  

 Estudos com camundongos agouti conceberam o conceito de resistência seletiva à 

leptina 
35

. Estes animais possuem uma mutação no gene agouti, que leva a uma expressão 

úbiqua da proteína agouti. Esta proteína bloqueia os receptores de melanocortina 4 no 

hipotálamo, promovendo a obesidade nestes animais. Os camundongos agouti apresentam 

hiperleptinemia e hipertensão arterial 
36

. Assim, criou-se a hipótese de que as ações da leptina 

sobre o sistema nervoso simpático estariam preservadas, apesar da ausência de ações 

anorexigênicas do hormônio. Esta manutenção da atividade simpática poderia explicar, em 

parte, como a leptina contribui para a hipertensão nos camundongos agouti 
35

. Correia et al. 
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(2002) 
37

  testaram esta hipótese, comparando os efeitos da leptina sobre a ingestão alimentar, 

peso corporal e atividade simpática renal em camundongos agouti obesos e seus controles. 

Eles observaram que os efeitos de redução de ingestão alimentar e ganho de peso eram 

reduzidas nos animais obesos em comparação aos controles, porém, o aumento da atividade 

simpática renal induzida pela leptina era semelhante em ambos os grupos, o que sugeria uma 

atenuação e/ou resistência às ações metabólicas do hormônio e preservação das ações 

simpáticas. No entanto, os mecanismos moleculares do fenômeno de resistência seletiva ainda 

não foram elucidados.  

 

1.4 Ação central da leptina 

 

 A leptina mantém a homeostase energética, principalmente no jejum, ajustando o 

apetite e o gasto energético. Os receptores de leptina são abundantemente expressos no 

hipotálamo, no núcleo arqueado (ARC) e núcleos hipotalâmicos ventromedial (VMH), 

dorsomedial (DMH) e lateral (LH), onde age após atravessar a barreira hemato-encefálica por 

transporte específico e saturável 
38

. A leptina interage com várias vias neuronais dentro e fora 

do hipotálamo para regular o consumo de energia por meio de neuropeptídeos orexígenos e 

anorexígenos. A leptina age em duas populações de neurônios do núcleo arqueado, que 

compõem o sistema melanocortina e regulam o balanço energético a longo prazo: neurônios 

secretores de pró-opiomelanocortina (POMC) e neurônios AgRP (do inglês, agouti related 

peptide) 
20

 (Figura 2). A pró-opiomelanocortina é proteoliticamente clivada em hormônio 

estimulante de melanócito (α-MSH; do inglês, melanocyte stimulating hormone), que age 

sobre os receptores para melanocortina-3 e 4 (MC3R e MC4R) em neurônios ditos de 

"segunda ordem", tendo então um efeito anorexigênico e de aumento do metabolismo. Já os 

neurônios AgRP são orexigênicos e co-expressam as proteínas AgRP e neuropeptídeo Y 

(NPY). O AgRP é um potente antagonista de ambos MC3R e MC4R e se opõe aos efeitos 

anorexigênicos de POMC. O NPY tem um potente efeito de estímulo ao comportamento 

alimentar. A leptina inibe a expressão de AgRP e NPY e também inibe a excitabilidade dos 

neurônios AgRP 
20; 39

.  

 A importância do sistema melanocortina deve-se também ao fato de que a perda de 

função dos receptores MC4R é a causa mais comum de obesidade genética em humanos, 

participando de 3 a 5% dos casos de obesidade severa em humanos 
40

. 
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Figura 2 - Ação central da leptina. 

 

 

 

FONTE: (Philippe e Beutler, 2008) 
41

 

 

1.5 Efeitos da leptina sobre o sistema cardiovascular 

 

Sugere-se que em animais obesos, o desenvolvimento da hipertensão arterial está 

associado à hiperleptinemia 
36; 42

. No entanto, em humanos com hipertensão essencial também 

foi relatado o aumento dos níveis plasmáticos de leptina, independentemente da associação 

com obesidade ou sobrepeso 
43

. Os mecanismos pelos quais a hiperleptinemia pode induzir a 

hipertensão incluem: (a) a ativação dos nervos simpáticos que inervam os rins e as glândulas 

adrenais 
44

, (b) a indução da retenção de sódio 
45; 46

, (c) o aumento da expressão do 

vasoconstritor endotelina 1 (ET-1) em células endoteliais 
47

, (d) indução de stress oxidativo e 

a deficiência de NO, que resultam em vasoconstrição 
46; 48

. 
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Já está bem estabelecido que a leptina ativa o sistema nervoso simpático por ações 

periféricas locais e por ações centrais, mediadas pelo hipotálamo 
49

. A administração 

sistêmica aguda de leptina está associada à ativação periférica do sistema nervoso simpático, 

sem elevação da pressão arterial. A ausência de elevação da pressão arterial corrobora as 

teorias de ativação simultânea de mecanismos locais de vasodilatação, que 

contrabalanceariam os efeitos vasoconstritores simpáticos 
50; 51; 52

. No entanto, em condições 

de hiperleptinemia crônica, como na obesidade, este efeito balanceador poderia não estar 

presente 
35

, o que poderia contribuir para a elevação da pressão arterial nesta condição.   

Alguns estudos sugerem que a leptina pode estar envolvida no desenvolvimento de 

complicações da hipertensão, como a hipertrofia do ventrículo esquerdo. A adição de leptina 

ao meio de cultura aumentou significativamente o tamanho de cardiomiócitos em cultura. Isso 

sugere uma relação causal direta entre a leptina e a hipertrofia cardíaca 
53

 
54

. Em miócitos, a 

leptina induz aumento da expressão gênica do peptídio atrial natriurético, um conhecido 

marcador de remodelamento do miocárdio. Além disso, Xu et al. (2004)
53

 relataram que a ET-

1 endógena está criticamente envolvida com a hipertrofia induzida por leptina, uma vez que a 

incubação de cardiomiócitos com leptina induziu um aumento na expressão de ET-1. 

 

1.6 Efeitos da leptina sobre os rins  

 

Tem sido cada vez mais evidente que a leptina exerce efeitos no rim de maneira direta 

e indireta. O local exato de ação do hormônio no rim ainda não foi elucidado, porém, a 

identificação de receptores Ob-Ra em células endoteliais glomerulares 
55

 e em células 

mesangiais 
56

 e de receptores Ob-Rb na medula renal 
57

, sugere que tanto os glomérulos como 

os túbulos renais são estruturas alvo para a ação da leptina.  

Uma vez que pacientes obesos e com altos níveis de leptina circulante muitas vezes 

desenvolvem glomeruloesclerose, o grupo de Wolf G e Ziyadeh FN estudaram o efeito da 

leptina sobre células glomerulares. Eles observaram que a leptina estimula a proliferação 

celular e induz a expressão de RNAm e secreção protéica do fator de crescimento tumoral 

TGF-1 (do inglês, tumor growth factor -1) em células endoteliais glomerulares. Além 

disso, eles observaram que a leptina não tem efeito mitogênico sobre as células mesangiais, 

mas induz um aumento na expressão de RNAm do receptor de TGF-1 (TRII) e na produção 

de colágeno tipo 1 
55

, além de aumentar a captação de glicose 
56

. Estes estudos demonstraram 

que a leptina é capaz de ativar o sistema TGF- localmente, no glomérulo, induzindo um 



Introdução  11 

 

 

cross-talk entre os diferentes tipos celulares do glomérulo, o que poderia estar associado à 

glomeruloesclerose observada na obesidade.  

Apesar da infusão aguda de leptina induzir natriurese 
58

, o efeito da hiperleptinemia 

crônica na excreção urinária de sódio ainda é controverso e depende da dose, tempo e via de 

administração do hormônio. Shek et al. (1998) 
59

 e Kuo et al. (2001) 
48

 não observaram efeitos 

da hiperleptinemia crônica na excreção urinária de sódio, apesar da elevação na pressão 

arterial, enquanto que Gunduz et al. (2005) 
60

, encontraram aumento da excreção renal de Na
+
 

e  Beltowski et al. (2004) 
46

 demonstraram que a hiperleptinemia crônica leva à retenção renal 

de sódio. Este mesmo grupo demonstrou que a hiperleptinemia crônica aumenta a atividade 

da Na
+
/K

+
 ATPase nos rins, por um mecanismo dependente de stress oxidativo 

46; 61
.  

O aumento da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS; do inglês, reactive 

oxygen species) também medeia respostas proliferativas e efeitos inflamatórios que 

contribuem para a lesão renal e proteinúria 
11

. A leptina estimula a secreção de citocinas pró-

inflamatórias como fator de necrose tumoral (TNF-α; do inglês tumor necrosis factor) e      

IL-6 
62

. Alguns estudos clínicos sugerem a relação entre níveis de leptina e proteinúria. 

Pacientes diabéticos com microalbuminuria possuem níveis de leptina significativamente 

elevados em relação a pacientes diabéticos com normoalbuminuria 
63

. Além disso, Gunduz et 

al. (2005) 
60

  e Wolf et al. (1999) 
55

 demonstraram aumento da proteinúria na hiperleptinemia 

crônica. O mecanismo pelo qual a leptina induz proteinúria ainda não foi elucidado, porém 

este processo parece ser dependente do aumento da expressão de TGF-β1, que reduz a 

endocitose de albumina no túbulo proximal 
64; 65

. 

Assim, alguns dos efeitos que a leptina exerce sobre os rins e que contribuem para a 

patofisiologia renal estão sumarizados na Figura 3. 
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Figura 3 - Efeitos que a leptina exerce sobre os rins. 

 

 

 

FONTE: (Wolf G, 2002) 
11

 

 

Estudos apontam para uma possível resistência renal à leptina 
52; 66

. Os mecanismos 

envolvidos na resistência renal à leptina na obesidade e hipertensão ainda não foram 

completamente definidos. Porém, devem incluir: (a) diminuição na expressão do receptor de 

leptina 
44

, (b) alterações na sinalização do receptor de leptina 
17

, (c) degradação excessiva de 

NO 
67

 e (d) aumento na ativação do sistema nervoso simpático 
68

. De fato, estudos com 

camundongos C57BL/6J induzidos à obesidade por dieta, demonstraram uma resistência 

seletiva à leptina, com manutenção da resposta simpática renal, o que poderia estar associado 

ao aumento da pressão arterial neste modelo 
69

. Os efeitos renais poderiam incluir: (a) redução 

do fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular (b) vasoconstrição renal, (c) 

aumento na liberação de renina, levando ao aumento na produção de angiotensina II (Ang II), 

(d) aumento da reabsorção tubular de sódio 
70

. 

Assim, a ação da leptina no sistema nervoso central, levando à ativação do sistema 

nervoso simpático, promove a ativação de outro sistema importante para o controle 

cardiovascular e renal: o sistema renina-angiotensina (SRA)  
44; 71

.  

 

1.7 Sistema renina-angiotensina  

 

Desde a sua descoberta em 1898 por Tigerstedt e Bergman, o SRA foi largamente 

estudado. Na cascata de sinalização sistêmica clássica, as células justaglomerulares secretam 

renina para a circulação, que cliva o angiotensinogênio proveniente principalmente do fígado, 
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em Angiotensina I (Ang I). Esta, por sua vez, é clivada pela enzima conversora da Ang I 

(ECA), formando a Angiotensina II (Ang II). A Ang II atua via dois receptores, AT1 e AT2, 

expressos em vários tecidos. A ativação do receptor AT1 desencadeia as respostas mais 

clássicas da Ang II como: vasoconstrição, liberação de aldosterona pela zona glomerulosa da 

glândula adrenal, retenção de sódio por diversos segmentos do néfron e estimulação do 

sistema nervoso simpático (via receptores cerebrais) 
72

.  

Além dos componentes clássicos do SRA, diversos outros foram descobertos ao longo 

dos anos. Uma enzima homóloga à ECA, a ECA2, está envolvida na clivagem de Ang II e 

formação de Ang-(1-7). O grupo de Santos RA descobriu que o proto-oncogene Mas é um 

receptor para este peptídeo e que o eixo ECA2-Ang-(1-7)-Mas parece contrabalancear os 

efeitos cardiovasculares e renais do SRA clássico 
73

. Mais recentemente, uma nova proteína, o 

receptor de pro-renina, (P)RR foi descoberto e este tem uma função ativadora de renina e 

independente de Ang II 
74

. O papel fisiológico destes novos componentes do SRA ainda não 

foi completamente desvendado, mas provavelmente exercem um impacto importante sobre a 

ação do SRA clássico 
72

. 

Diversos estudos têm demonstrado a presença e a importância de SRA locais, em 

diversos tecidos como coração, tecido adiposo, glândulas adrenais, vasculatura, sistema 

nervoso central e rins. A ativação do SRA intrarenal contribui para a hipertensão arterial e a 

progressão da lesão renal em doenças renais crônicas e na obesidade 
75

. De fato, a 

concentração de Ang II na luz do túbulo proximal é cerca de 1000 vezes maior do que a sua 

concentração plasmática 
76

, indicando uma atividade da ECA local. Porém, apesar de 

evidências sólidas da presença de uma SRA intratubular, evidências funcionais de um SRA 

intraglomerular ainda não foram completamente elucidadas.   

As células mesangiais expressam todos os componentes do SRA e são capazes de 

gerar Ang II localmente, ou seja, expressam RNAm para angiotensinogênio, ECA, renina e 

receptores de Ang II 
77

.  As células mesangiais em cultura são capazes de sintetizar, estocar e 

secretar pró-renina e renina 
78

.  

Diversos estudos demonstraram a presença dos componentes do SRA também em 

podócitos. Liebau e colaboradores em 2006 demonstraram que podócitos humanos 

diferenciados em cultura expressam RNAm para angiotensinogênio, renina e ECA 
79

. Em 

cultura de podócitos diferenciados provenientes de camundongos  há expressão predominante 

de receptores do tipo AT1 (cerca de 75%) e menor expressão de receptores do tipo AT2 (cerca 

de 25%) 
80

.   
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1.8 Interações entre leptina e SRA  

 

O controle da ingestão de alimentos e da pressão arterial envolvem sistemas altamente 

complexos, que integram sinais centrais e periféricos, alguns dos quais podem afetar ambas a 

homeostase energética e a pressão arterial. O SRA é um importante controlador da pressão 

arterial e inúmeros estudos sugerem seu envolvimento na hipertensão associada à       

obesidade 
81; 82

.  

Além disso, há evidências de uma ação periférica conjugada com a leptina, apesar dos 

efeitos da leptina sobre o SRA ainda não terem sido completamente elucidados. Sabe-se que a 

atividade da renina plasmática está significativamente aumentada na maioria dos obesos 
83

 e 

que a obesidade está também associada com a ativação da ECA renal 
84

. Shek et al. (1998) 
59

 

relataram que em altas doses, a leptina não altera a atividade da renina plasmática, porém os 

níveis de corticosterona e aldosterona tendem a diminuir. Já os estudos de                           

Wolf et al. (1999) 
55

 sugeriram que a Ang II e a leptina exercem efeitos aditivos sobre a 

proliferação de células endoteliais glomerulares. Além disso, Gunduz et al. (2005) foram os 

primeiros a demonstrar que o TGF-β1 desempenha um importante papel na nefropatia 

induzida por leptina e que o SRA participa desse processo (Gunduz et al., 2005).    

Tem sido demonstrado que o tecido adiposo é capaz de produzir todos os componentes 

do SRA, incluindo o angiotensinogênio 
85

, enzima conversora de Angiotensina I (ECA) 
86; 87

 e 

o receptor AT1 
88

. A produção local de Ang II pode diretamente aumentar a liberação de 

leptina pelos adipócitos 
89

. 

Há evidências crescentes da presença de receptores de leptina e Ang II em regiões 

cerebrais essenciais para o controle cardiovascular e metabólico. Por exemplo, há receptores 

AT1 na região do núcleo arqueado 
90

, uma região predominante da ação de leptina. Também 

há evidências da presença de receptores Ob-Rb no órgão subfornical (SFO) 
91; 92

 e núcleo do 

trato solitário (NTS) 
93; 49

, que estão intimamente relacionadas à sinalização de Ang II no 

controle cardiovascular. Além disso, o SRA cerebral facilita a atividade simpática para o 

tecido adiposo marrom e para os rins, o que contribui para a ativação do SRA sistêmico e 

intrarenal.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO  
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Em conclusão, nossos dados demonstram que o tratamento com leptina induz aumento 

progressivo da pressão arterial, bem como das alterações na função e na morfologia renal. O 

tecido renal é alvo da ação da leptina direta e indiretamente, apresentando lesão glomerular e 

infiltração de macrófagos. As alterações são, em grande parte, normalizadas com o Losartan, 

evidenciando uma interação entre a leptina e a Ang II na injúria renal, neste modelo 

experimental. No entanto, não foi observado aumento na expressão dos componentes do SRA 

intrarenal como em outros modelos de hipertensão arterial e injúria renal.   

Estes achados histológicos são os primeiros a demonstrar tais tipos de lesão da 

ultraestrutura glomerular em animais com hiperleptinemia. Assim, consideramos que são 

estudos de grande importância para compreendermos como a hiperleptinemia pode afetar a 

função e morfologia glomerular, contribuindo assim para a gênese e manutenção da elevação 

da pressão arterial neste modelo experimental.  

Uma vez que os dados dos estudos in vivo demonstraram um importante papel da 

leptina associada ao SRA em induzir injúria glomerular, consideramos que os estudos in vitro 

da ação da leptina sobre a ativação do SRA e também da ET-1 em células mesangiais e 

podócitos serão importantes para a compreensão de como este hormônio pode afetar 

funcionalmente e morfologicamente  diferentes tipos celulares que compõem os glomérulos. 

Assim, apesar de preliminares, os estudos in vitro, indicam que a leptina é capaz de induzir 

apoptose de células mesangiais.  
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