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RESUMO 

 

CASTELO-BRANCO, R. C. Efeito da angiotensina-(1-7) no fluxo reabsortivo de 

bicarbonato (JHCO3
-
) e na concentração citosólica de cálcio ([Ca

2+
]i) : estudo por 

microperfusão tubular proximal, in vivo. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia 

Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

O presente estudo avaliou os efeitos agudos da Ang-(1-7) na reabsorção resultante de 

bicarbonato no túbulo proximal cortical (segmento S2) de rato, in vivo. A pesquisa foi 

realizada por microperfusão tubular estacionária, medindo o pH intratubular através do 

microeletródio duplo sensível a H
+
. Os dados indicam que o JHCO3

-
 controle é 2,84 ± 0,08 nmol. 

cm
-2

. s-1 [49/19 (no. de medidas/n°. de túbulos)], a Ang-(1-7; 10
-12 

ou 10
-9 

M) o reduz 

(respectivamente, de 35 % ou 61 %) e a Ang-(1-7; 10
-6 

M) o eleva (56 %). A inibição do 

receptor Mas (por A779 10
-6

 M) eleva o JHCO3
-
 (30 %), indicando que na situação controle 

há Ang-(1-7) intratubular, inibindo o JHCO3
-
. Adicionalmente, a inibição do Mas abole o 

efeito inibidor da Ang-(1-7; 10
-12 

ou 10
-9

 M) sobre o JHCO3
-
, mas não afeta o efeito 

estimulador da Ang-(1-7; 10
-6

 M) sobre esse parâmetro. A inibição da isoforma NHE3 (por 

S3226 10
-6

 M) diminui o JHCO3
-
 (45 %), não altera o efeito inibidor da Ang-(1-7; 10

-9
 M), 

mas transforma o efeito estimulador da Ang-(1-7; 10
-6

 M) em inibidor do JHCO3
-
. Portanto, 

nossos resultados indicam que o efeito bifásico dose-dependente da Ang-(1-7) sobre a 

reabsorção resultante de bicarbonato no túbulo proximal S2 in vivo é mediado pelo receptor 

Mas e se dá via isoforma NHE3. Adicionalmente, monitoramos fluorimétricamente a 

concentração de cálcio citosólico ([Ca
2+

]i) em túbulos proximais isolados, por meio do probe 

sensivél a cálcio FURA-2-AM. Nossos dados indicam que a [Ca
2+

]i controle é 100 ± 2,47 nM 

[35 (n
 
de túbulos; cada túbulo é a média de 10 células)] e que a Ang-(1-7; 10

-12
, 10

-9
 ou 10

-6
 

M) aumenta esse valor (respectivamente, para 152 %, 103 %  ou 53 %), transientemente (3 

min). A inibição do receptor Mas aumenta a [Ca
2+

]i (26 %), mais inibe o efeito estimulador de 

todas as doses de Ang-(1-7). Os resultados sugerem um papel do cálcio citosólico na 

regulação do NHE3 e são compatíveis com a estimulação do trocador por moderado aumento 

da [Ca
2+

]i na vigência de Ang-(1-7; 10
-6

 M) e sua inibição por pronunciado aumento da 

[Ca
2+

]i na presença de Ang-(1-7; 10
-12

 ou 10
-9

 M). Nossos presentes achados são o oposto dos 

encontrados para o efeito bifásico da Ang II, descrito em vários trabalhos, que indicam 

estimulação do trocador com baixas doses de Ang II (10
-12

 ou 10
-9

 M), por pequeno aumento 

da [Ca
2+

]i, e sua inibição na vigência de alta dose de Ang II (10
-6

 M), por grande aumento da 

[Ca
2+

]i. Assim, é razoável admitir que, no animal intacto, a interação dos efeitos da Ang II e 

da Ang-(1-7) sobre o trocador Na
+
/H

+
 e a [Ca

2+
]i possa representar uma relevante regulação 

fisiológica em condições de modificação do volume e/ou do pH extracelular.  

 

Palavras-chave: Ang-(1-7). NHE3. JHCO3
-
. pH intracelular. Cálcio citosólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 
 
CASTELO-BRANCO, R. C. Effect of Angiotensin-(1-7) on the net reabsortive flow of 

bicarbonate and on calcium cytosolic concentration: study by in vivo proximal 

tububular microperfusion. 2012. 67 p. Master Thesis (Human Physiology) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

                                 

 

The direct action of Ang-(1-7) on net bicarbonate reabsorption (JHCO3
-
) was evaluated by 

stationary microperfusion of in vivo middle proximal tubule (S2) of rat kidney, using H ion-

sensitive microelectrodes. Our date indicate that the mean control value of JHCO3
-
 is 2,84  

0.08 nmol. cm
-2

. s
-1

 [49/19 (n
o.
 of measurements/ n

o.
 of tubules)], Ang-(1-7; 10

-12
 or 10

-9
 M) in 

luminally perfused tubules causes a significant decrease in this parameter (respectively of 

35% and 61% of the control value) but Ang-(1-7; 10
-6

 M) increased it (56%). A779 (10
-6

 M; a 

specific Ang-(1-7) receptor Mas antagonist) alone causes a significant increase in the JHCO3
-
 

(30%); these data indicate that in the control situation intratubular Ang-(1-7) inhibits JHCO3
- 

in proximal tubule. However, A779 prevents the inhibitory effect of Ang-(1-7; 10
-12

 or 10
-9

 

M) and does not affect the stimulatory effect of Ang-(1-7; 10
-6

 M) on this parameter. S3226 

(10
-6

 M; a specific inhibitor of isoform NHE3) alone causes a significant decrease in the 

JHCO3
-
 (45%), does not affect the inhibitory effect. So, our results indicate that the biphasic 

dose-dependent effect of Ang-(1-7) on net bicarbonate reabsorption in in vivo proximal tubule 

(S2) is mediated by the Mas receptor and via NHE3 isoform. In addition, in isolated perfused 

proximal tubules the mean control value of cytosolic free calcium ([Ca
2+

]i), monitored 

fluorometrically by using the calcium-sensitive probe FURA-2-AM, is 100 ± 2,47 nM [35 (n
 

of tubules; each tubule is the average of 10 cells)] and Ang-(1-7; 10
-12

, 10
-9

 or 10
-6

 M) causes 

a transient (3 min) increase of it (respectively to 152 %, 103 %  or 53 %). The receptor Mas 

antagonist alone increases the [Ca
2+

]i (26 %) but impaired the stimulatory effect of Ang-(1-7; 

10
-12

, 10
-9

 or 10
-6

 M). The results suggest a role of cytosolic calcium in the regulation of 

NHE3 and are compatible with stimulation of this exchanger by a moderate increase in 

[Ca
2+

]i in the presence of Ang-(1-7, 10
-6

 M), and its inhibition by large increase in [Ca
2+

]i in 

the presence of Ang-(1-7, 10
-12

 or 10
-9

 M). Our present findings are the opposite of those 

found for the biphasic effect of Ang II, since several studies indicate the stimulation of the 

exchanger with low doses of Ang II (10
-12

 or 10
-9

 M) by small increase in [Ca
2+

]i, and 

inhibition of the exchanger in the presence of high dose of Ang II (10
-6

 M) by a large increase 

in [Ca
2+

]i. It is therefore reasonable to assume that in the intact animal, the interaction of the 

effects of Ang II and Ang-(1-7) on the Na
+
/H

+ 
and [Ca

2+
]i may represent an important 

physiological regulation in terms of volume changes and/or extracellular pH. 

 

Keywords: Ang-(1-7). NHE3. JHCO3
-
. Intracellular pH. Cytosolic Calcium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações gerais 

 

A regulação precisa da concentração de H
+
 no organismo é essencial para a vida, pois 

a atividade da grande maioria dos sistemas enzimáticos do organismo é influenciada pelo pH 

intracelular (pHi). Essa precisão reflete o quanto a regulação da concentração de H
+
 dentro de 

níveis estritos é fundamental para a manutenção das funções celulares. 

Com base em diferenças anatômicas e funcionais, considera-se que o túbulo proximal 

é formado por três segmentos: S1, S2 e S3. O segmento S1 se estende até cerca da metade da 

porção convoluta; o S2 inclui a parte final da porção convoluta e a metade inicial da reta; o 

segmento S3 corresponde o restante da parte reta (AIRES et al., 2008). 

O segmento S2 é o utilizado na técnica de microperfusão in vivo por ser mais 

superficial e, portanto, de fácil acesso as micropipetas e microeletrodios.  

 

1.2 Regulação do pH intracelular (pHi) no túbulo proximal  

 

Na célula tubular proximal (predominantemente) ocorrem dois processos que são 

fundamentais para a regulação do equilíbrio ácido-base: a secreção de hidrogênio e a 

reabsorção de bicarbonato. Os dois processos ocorrem de forma acoplada, para cada íon H
+
 

secretado, um HCO3
-
 é reabsorvido (Figura 1). 

Em condições normais, praticamente todo o bicarbonato filtrado é reabsorvido ao 

longo do néfron. Cerca de 80% da reabsorção do bicarbonato ocorrem no túbulo proximal, 

principalmente na sua porção inicial. 

O íon H
+
 secretado para a luz tubular pode ser gerado no interior da célula tubular, a 

partir da reação entre CO2 e H2O, catalisada pela enzima anidrase carbônica. O H2CO3 

formado pela hidratação do CO2, instantaneamente, dissocia-se em H
+
 e HCO3

-
. Outra 

maneira de representar esta reação envolve a dissociação intracelular da água em H
+
 e OH

-
. O 

H
+
 é então secretado para a luz tubular e o OH

-
 reage intracelularmente com o CO2 sob a ação 

da anidrase carbônica, originando HCO3
-
. O efeito resultante é o mesmo que o de hidratação 

do CO2, havendo formação de hidrogênio, que é secretado, e bicarbonato, que é reabsorvido 

(AIRES et al., 2008). 



Pelo menos três transportadores podem promover a secreção celular de H
+
 pela 

membrana apical da célula tubular renal: o trocador Na
+
/H

+
 (cerca de 70 % da secreção total), 

a H
+
-ATPase (em torno de 30 % da secreção total)  e a H

+
/K

+
 -ATPase (presente 

principalmente, em casos de acidose). Já a reabsorção de bicarbonato pela membrana 

basolateral ocorre por meio do cotransportador Na
+
-HCO3

-
 e o trocador Cl

-
/HCO3

-
. 

 

Figura 1 - Representação esquemática dos principais mecanismos de transporte de H
+
, 

luminal e basolateral, em célula do túbulo proximal renal: ac, anidrase carbônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificada de Aires (2008). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Trocador Na
+
/H

+
 - Isoforma 3 (NHE3) 

 

O NHE3 é uma das 9 isoformas conhecidas da família de genes do trocador Na
+
/H

+
 

(NHE) de mamíferos. Os NHEs de mamíferos consistem de isoformas presentes 

primariamente na membrana plasmática de células ou de organelas citoplasmáticas (BRETT; 

DONOWITZ; RAO, 2005). A isoforma NHE3 esta presente no intestino, pâncreas, túbulos 

proximais renais e no segmento descendente fino da alça de Henle (DONOWITZ; LI, 2007). 

Em túbulos proximais de rim é a principal responsável pelo mecanismo de acidificação 

tubular luminal contribuindo com cerca de 70% da reabsorção do bicarbonato filtrado. 

As isoformas de NHE apresentam um longo domínio citoplasmático N-terminal 

hidrofóbico, 10 a 12 segmentos transmembrana e um domínio C-terminal relativamente 

hidrofílico (que não atravessa a membrana) dirigido ao citoplasma (Figura 2) (ORLOWSKI; 

GRINSTEIN, 2004). O domínio hidrofóbico é altamente conservado (40 a 70%) entre as 

diferentes isoformas e compõe o núcleo catalítico da proteína, enquanto a porção 

citoplasmática hidrofílica é menos conservada (10 a 20%) e participa da modulação do 

transporte por diversos agentes, tais como fatores de crescimento, hormônios e alterações de 

osmolalidade (CHOW et al., 1999; GOYAL et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Modelo estrutural do trocador Na
+
/H

+
 (isoforma NHE3).  

 

 

 

 

O trocador apresenta 831 aminoácidos, 12 domínios transmembrânicos, e algumas alças intra e 

extracelulares. Seus grupamentos aminoterminal (NH2, transportador e relativamente curto) e 

carboxiterminal (COOH, regulador e longo - com os aminoácidos 454 a 831) estão localizados no 

citosol. DPP-IV = depeptidil peptidase IV; CHP = calcineurin homologus protein; Ezrin = 

composto ezrina radixina e moesina – envolvido na migração e formação de complexos de 

sinalização e resistência a apoptose; NHERFs = Fatores reguladores do trocador NHE. 

Fonte: Modificada de Orlowski e Grinstein (2004).  

 

Os membros da família do NHE compartilham de uma estrutura comum com 

aproximadamente 400 aminoácidos em sua porção N-terminal formando seus 12 segmentos 

transmembrana; sua porção C-terminal, também composta de aproximadamente 400 

aminoácidos, tem importantes funções regulatórias. Esta alça citoplasmática contém diversos 

sítios de fosforilação, que são alvos de várias cinases, e domínios de interação com muitos 

fatores regulatórios. Além disso, este domínio possui sítios de fosforilação para várias 

proteínas quinases, tais como proteína quinases C (PKC) e proteína quinase A (PKA). A PKC 

fosforila praticamente todas as isoformas do trocador Na
+
/H

+
, enquanto a PKA, parece 

fosforilar apenas as isoformas NHE1 e NHE3 (WAKABAYASHI et al., 1992). 

Todas as isoformas do NHE possuem uma estequiometria de 1:1 para a troca Na
+
/H

+
, 

sendo, portanto, não eletrogênicas. A extrusão celular de H
+
 em troca por Na

+
 é um dos meios 

mais efetivos de eliminação do excesso de ácidos de células metabolicamente ativas. Quando 

         Trocador Na

+

/H

+

 - Isoforma 3 (NHE3) 



pHi encontra-se próximo do valor neutro (pH=7,0), o trocador apresenta baixa afinidade pelo 

H
+
 intracelular, funcionando em ritmo basal, apenas para manutenção do pHi. No entanto, 

com o aumento da concentração de H
+
 intracelular, o trocador é ativado, atingindo sua taxa 

máxima de transporte (AIRES et al., 2008).  

O trocador Na
+
/H

+
 não participa apenas da regulação do pHi, mas também do volume 

e divisão celular. As células do túbulo proximal expressam além do NHE1 na membrana 

basolateral, o NHE3 na membrana luminal.  

O NHE3 é menos sensível ao amiloride que o NHE1. O NHE3 apresenta particular 

relevância, pois secreta H
+
 para a luz tubular e reabsorve Na

+
 para o meio intracelular (MOE, 

1997). Com isso o NHE3 contribui para a manutenção dos níveis adequados de Na
+
, do 

volume intra e extracelular, além de participar na manutenção do equilíbrio ácido-base. Essa 

isoforma corresponde a um polipeptídeo de 80 kDa e seu gene já foi identificado e 

denominado SLC26A3. O conhecimento de todos os fatores que a modulam é de fundamental 

importância para se compreender o processo de reabsorção de íons, em especial o sódio, que 

em grande parte é reabsorvido, no túbulo proximal, por este transportador (DONOWITZ; LI, 

2007). 

A regulação aguda do NHE3 pode ocorrer dentre minutos a horas. Está presente nos 

mecanismos fisiológicos digestivos e renais, na regulação por alterações da dieta, na 

regulação neuro-humoral do intestino e rim, como também em estados patológicos, como 

diarréia (MOE, 1993). Os mecanismos envolvidos nesta regulação a curto prazo incluem 

alterações: na taxa de transporte, no nível de fosforilação dos sítios da alça C-terminal 

citoplasmática, na quantidade de NHE3 expressa na membrana plasmática (por alterar os 

mecanismos de tráfego da proteína) e na sua meia-vida. Já a regulação crônica do NHE3, 

ocorre na maioria dos casos por mecanismos mais lentos e persistentes (tais como ativação 

transcricional), promove processos de adaptação a longo prazo e pode ser mais importante em 

processos patológicos (tipo hipertensão) (BOBULESCU; MOE, 2009).  

 

2.2 O sistema renina angiotensina 

 

O sistema renina angiotensina é um dos mais importantes mecanismos de controle 

cardiovascular e da patogênese de doenças cardiovasculares. Portanto, é alvo de fármacos de 

muito sucesso para a terapia dessas doenças. No entanto, as angiotensinas são geradas não só 

no plasma, mas também localmente em tecidos, a partir de precursores e substratos 

localmente expressos ou importados a partir da circulação.  

 



O sistema renina-angiotensina (SRA) foi descoberto há mais de um século e ainda é 

amplamente estudado. Em 1897, Tigerstedt e Bergmann isolaram do rim de coelho uma 

substância capaz de elevar a pressão arterial, que eles denominaram de renina. Em 1940, 

Braún-Menéndez e cols isolaram do sangue venoso renal de cão com constrição da artéria 

renal uma substância vasoconstritora, denominada por eles de hipertensina. Na mesma época, 

Page e Helmer, após infusão dessa substância em um animal normal, observaram sua resposta 

vasoconstritora, e a denominaram angiotonina. Posteriormente, outros grupos de 

pesquisadores mostraram tratar-se do mesmo componente, um peptídeo. Como era a mesma 

substância, suas prévias denominações foram agregadas e adotou-se o termo angiotensina. 

Estudos que se seguiram contribuíram para esclarecer o mecanismo de formação das 

angiotensinas e sua importância na fisiologia cardiovascular (HANDA et al., 2000). 

Atualmente, o SRA, além de sua função endócrina, também é considerado um sistema 

com funções parácrina e autócrina, responsável pela produção de diversos peptídeos 

biologicamente ativos. Além de atuar no controle da pressão arterial, na homeostase 

hidroeletrolítica e na função celular, o SRA exerce importante papel em diversas situações 

patológicas, tais como no diabetes e na hipertensão pulmonar e sistêmica. A formação dos 

peptídeos angiotensinérgicos se inicia com a clivagem do angiotensinogênio pela renina, com 

consequente formação do decapeptídeo Angiotensina I (Ang I). Este peptídeo, por sua vez, é 

hidrolisado, principalmente pela enzima conversora de angiotensina (ECA), formando o 

principal peptídeo vasoativo desse sistema: o octapeptídeo Angiotensina II (Ang II) (BADER; 

GANTEN, 2008). A geração de outro importante componente desse sistema, o heptapeptídeo 

Angiotensina-(1-7) [Ang-(1-7)], ocorre através de vias enzimáticas diferentes daquelas 

observadas na formação da Ang II. A mais importante e eficiente via, sob os pontos de vista 

fisiológico e catalítico, é a que se dá por meio de uma enzima homóloga à ECA, a enzima 

conversora de angiotensina 2 (ECA2), que converte a Ang II em Ang-(1-7) (VICKERS et al., 

2002).  

O SRA influencia amplamente as funções cardiovasculares e renais por meio de 

múltiplos mediadores, receptores e mecanismos de sinalização intracelular. A identificação 

recente de novos componentes do SRA amplia sua complexidade, permitindo melhor 

entendimento desse sistema. Atualmente, é clara a existência no SRA de um eixo contra-

regulatório intrínseco, formado pela enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), pela 

angiotensina-(1-7) e pelo seu receptor Mas. As funções desse eixo são, na maioria das vezes, 

opostas às funções atribuídas àquele considerado principal componente do SRA, a Ang II 

(VICKERS et al., 2002).  



Em relação às vias metabólicas, classicamente é admitido que o SRA é composto de 

uma cascata linear de reações que resulta na formação da Ang II, seu principal mediador. 

Dessa forma, a renina, sintetizada predominantemente nas células justaglomerulares dos rins, 

cliva o angiotensinogênio, oriundo do fígado, produzindo Ang I, que é convertida pela ação 

da enzima conversora de angiotensina (ECA) em Ang II. Outras enzimas, além da renina 

(tonina e catepsina), são capazes de formar Ang I. Em adição, a enzima quimase também 

pode formar Ang II a partir da Ang II. A quimase e outras enzimas envolvidas nas vias 

alternativas de produção da Ang II são expressas nas células intersticiais do coração, dos rins 

e de outros órgãos. Com o advento de modernas técnicas de biologia molecular nos últimos 

anos, demonstrou-se que os genes para a maioria dos componentes do SRA estão presentes 

em inúmeros tecidos. De acordo com a nova visão do SRA, o precursor angiotensinogênio é 

processado tanto na corrente sanguínea quanto nos tecidos, gerando diversos peptídeos 

angiotensinérgicos biologicamente ativos, entre os quais se destacam a Ang II e a Ang-(1-7). 

Essas angiotensinas, por sua vez, podem ser novamente clivadas por amino, carbóxi ou 

endopeptidases (DILAURO; BURNS, 2009). 

A Figura 3 ilustra o conceito clássico, admitido até cerca de uma década, para o SRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Conceito clássico do Sistema renina angiotensina aldosterona intravascular.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Angiotensinogênio, precursor de todos os peptídeos da Angiotensina, é sintetizada pelo fígado. 

Na circulação é clivado pela renina, que é secretada no lúmen do arteríolas aferentes renais pelas 

células justaglomerulares. A renina cliva quatro aminoácidos de angiotensinogênio, formando a 

Ang I. Por sua vez, a Ang I é clivada pela enzima conversora de angiotensina (ECA), uma enzima 

ligada à membrana das células endoteliais, para formar a Ang II. Na zona glomerulosa do córtex 
adrenal, a Ang II estimula a produção de aldosterona (Aldo). A produção de Aldo também é 

estimulada por potássio, corticotropina, catecolaminas (por exemplo, norepinefrina) e endotelinas. 
Fonte: Modificado de Weber (2001). 

 

2.2.1 ECA2 

 

A Ang-(1-7) é um heptapeptídeo da “família” das angiotensinas que possui atividade 

biológica, sendo formada por uma via independente da ECA somática. Recentemente, foi 

descoberta, em humanos e roedores, uma nova enzima análoga a ECA com alta especificidade 

para clivar angiotensinas. A ECA2, como foi denominada, possui 805 aminoácidos, uma 

sequência N-terminal e um único sítio catalítico; apresenta 42% de homologia com a ECA 

somática, possuindo diferenças no que diz respeito à especificidade de substrato e sua 

atividade não ser alterada pelos inibidores clássicos da ECA. No sistema vascular, a expressão 

da ECA2 ocorre predominantemente nas células endoteliais das artérias, arteríolas e vênulas, 

além de ocorrer no coração e no rim. Em humanos, a ECA2 foi também descrita no trato 

gastrointestinal e, em camundongos, foi descrita também no pulmão (GEMBARDT et al., 

2005).  



A ECA2 funciona como uma carboximonopeptidase, com hidrólise preferencial entre 

resíduos de prolina e região C-terminal da molécula. A afinidade catalítica da ECA2 não está 

limitada aos peptídeos do SRA. Ela também possui alta eficiência catalítica em outros 

peptídeos (tais como apelina-13 e apelina-32), em alguns metabólitos de cininas, neurotensina 

e peptídeos relacionados, e em peptídeos opióides (como dimorfina). Esses produtos têm uma 

variedade de funções e assim a ECA2 pode ter um papel chave na inflamação, 

neurotransmissão e funções cardiovasculares (KATOVICH et al., 2005). 

No sistema cardiovascular, a ECA2 cliva a Ang I gerando o peptídeo, até o momento 

considerado inativo, a Ang-(1-9) (Figura 4). Posteriormente, a Ang-(1-9) pode ser convertida 

a Ang-(1-7) e essa, por sua vez, pode ser inativada pela ECA somática (ou outras peptidases) 

ao resíduo inativo Ang-(1-5). A ECA2 pode também metabolizar diretamente a Ang II para 

gerar Ang-(1-7). Nem a Ang-(1-9) nem a Ang-(1-7) podem ser hidrolisadas pela ECA2. Essas 

ações sugerem que a ECA2 é a principal via de formação da Ang-(1-7) (DONOUGHE et al.,  

2000; TIPNIS et al., 2000; VICKERS et al., 2002). Atualmente, Ang-(1-7) juntamente com a 

Ang II, são considerados os principais efetores do SRA. 

Tanto o decapeptídeo Ang I quanto o octapeptídeo Ang II, podem sofrer processo de 

biotransformação dando origem a outros peptídeos bioativos menores, como por exemplo, a 

Ang III, Ang IV e a Ang-(1-7), a qual será foco do presente estudo. Além da enzima 

conversora de angiotensina, outras enzimas são capazes de formar Ang II, tanto a partir da 

Ang I como diretamente do angiotensinogênio (SANTOS et al., 2000). No entanto, a real 

importância dessas diferentes vias para a formação da Ang II ainda não está totalmente 

estabelecida. A clivagem da Ang I e Ang II em outras angiotensinas depende de vias 

enzimáticas diversas, entre elas, a endopeptidase neutra, prolil-endopeptidase, prolil-

carboxipeptidase e finalmente a ECA2 (DONOUGHE et al., 2000; TIPNIS et al., 2000), 

sendo esta última amplamente estudada a partir dos anos 2000. 

Por muito tempo, a Ang II e Ang III eram consideradas como os únicos fragmentos 

biologicamente ativos do SRA. Cadeias menores resultantes da degradação destes peptídeos 

eram até então considerados fragmentos inativos, uma vez que nenhuma atividade biológica 

era atribuída a eles. Entretanto, a descoberta da existência da Ang-(1-7) (SANTOS et al., 

1988) e de seus efeitos cardiovasculares e cerebrais (CAMPAGNOLE-SANTOS et al., 1989; 

SCHIAVONE et al., 1988) levaram a uma nova percepção dos mecanismos pelos quais o 

SRA regula a homeostasia cardiovascular. A partir destes estudos, a Ang-(1-7) se tornou alvo 

de importantes pesquisas nas últimas décadas, principalmente por ter sido observado que 



possui vários efeitos benéficos e opostos aos efeitos deletérios produzidos pela Ang II 

(FERRARIO et al., 1997; SANTOS et al., 2000).  

Atualmente, várias evidências apontam para um novo conceito do SRA (SANTOS; 

FERREIRA, 2007), que seria formado por duas vias enzimáticas distintas (Figura 4):  

 uma vasoconstritora/hipertrófica/proliferativa, tendo como principal mediador a 

Ang II;  

 outra via vasodilatadora/anti-hipertrófica/anti-proliferativa, mediada 

principalmente pela Ang-(1-7), através da ligação em seu receptor Mas acoplado a 

proteína G (SANTOS et al., 2003) e/ou a outro possível subtipo de receptor 

(SILVA et al., 2007). 

Recentemente, vários estudos têm apontado o coração e os vasos sanguíneos como os 

principais alvos para as ações da Ang-(1-7), as quais incluem alterações bioquímicas e 

funcionais levando à vasodilatação e melhora da função cardíaca (BOTELHO-SANTOS et 

al., 2007; BROSNIHAN et al., 1996; CASTRO et al., 2005; FERRARIO et al., 1997; 

FERREIRA; SANTOS; ALMEIDA; 2002; PORSTI et al., 1994; SAMPAIO; 

NASCIMENTO; SANTOS, 2003).  

A Figura 4 ilustra o conceito atual do SRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 - Conceito atual do Sistema renina-angiotensina, indicando as vias de formação das 

diversas angiotensinas e seus recepores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AT4                 AT1          AT2                 MAS        AT1-7 

 

AP, Aminopeptidases; ECA, Enzima Conversora de Angiotensina; ECA2, Enzima Conversora de 

Ang II; NEP, Endopeptidase Neutra; PCP, Prolil-carboxipeptidase; PEP, Prolilendopeptidase; AT, 

Receptor de Ang II ou IV e MAS, receptor de Ang-(1-7). 
Fonte: Modificado de SANTOS (2008). 

 

2.2.2 Receptor MAS 

 

Em um número cada vez mais crescente de estudos, vem sendo mostrado que os 

efeitos da Ang-(1-7) não são abolidos pelo bloqueio dos receptores AT1 e AT2, sugerindo a 

presença de um receptor específico para a Ang-(1-7) (BENTER; DIZ; FERRARIO, 1993; 

BROSNIHAN; LI; FERRARIO, 1996; PORSTI et al., 1994). Em concordância com estes 

achados, uma forma modificada da Ang-(1-7), a [D-Ala7]-Ang-(1–7), na qual a prolina da 
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posição 7 é substituída pela D-Ala, bloqueia seletivamente os efeitos da Ang-(1-7) (SANTOS 

et al., 1994; SIMÕES E SILVA et al., 1997).  

As ações dos peptídeos angiotensinérgicos são mediadas por receptores de membrana. 

Em relação à Ang-(1-7), apenas recentemente, Santos e cols. (2003) mostraram evidências 

funcionais de que este peptídeo age via receptor Mas. O receptor Mas foi primeiramente 

caracterizado como um receptor órfão, acoplado a proteína G, com sete domínios 

transmembrana e baixa atividade oncogênica. Nos estudos de Santos e cols. (2003), foi 

mostrado (através de experimentos de binding no rim de camundongos knockout para o 

receptor Mas) que a Ang-(1-7) apresenta baixa afinidade; porém, em experimentos em células 

de linhagem transfectadas com o receptor Mas, a Ang-1-7 se liga com alta afinidade. Em 

adição, foi verificado que a Ang-(1-7) se liga ao receptor Mas promovendo a liberação de 

ácido aracdônico, efeito que não é bloqueado pelos antagonistas dos receptores AT1 e AT2, 

sendo bloqueado apenas pelo antagonista específico do receptor Mas, o A779.  

A Ang-(1-7) é encontrada em elevada concentração em diversos segmentos do néfron, 

incluindo os túbulos proximais e distais e os ductos coletores isolados. A Ang-(1-7) é 

excretada na urina em concentrações mais elevadas do que a própria Ang II. Ressalta-se ainda 

que a ECA2 está distribuída no tecido renal de forma similar à Ang-(1-7) e parece ser a 

principal enzima responsável pela formação intra-renal da Ang-(1-7) (BROSNIHAN et al. 

2003; FERRARIO et al. 1998; LI et al. 2005). 

 

2.2.3 Ação da Ang II sobre os rins 

 

A Ang II exerce efeitos importantes na hemodinâmica intra-renal e na homeostase 

hidrossalina (Figura 5). Sua vasoconstrição renal, predominantemente exercida sobre a 

arteríola eferente, aumenta a pressão de filtração glomerular mesmo com o grande decréscimo 

na perfusão renal. Ao nível do túbulo proximal, a Ang II ativa diretamente a o trocador 

Na
+
/H

+
 (NHE3) e indiretamente (via Aldo) ativa a bomba Na

+
/K

+
. A somatória dos seus 

efeitos hemodinâmicos e sobre a membrana basal glomerular resulta em efeito proteinúrico, o 

qual pode ser bloqueado por inibição da enzima de conversão. Sob sua ação, o Kf (coeficiente 

de ultrafiltração glomerular) aumenta, enquanto que a área de superfície disponível para a 

filtração glomerular é reduzida, mediante contração das células mesangiais. Quando a 

vasoconstrição induzida pela Ang II sobre a arteríola aferente é exagerada, a nutrição dos 

túbulos renais fica prejudicada, uma vez que os capilares peritubulares são oriundos do 

sistema porta renal, especificamente, da arteríola eferente. 



Para evitar a necrose tubular aguda, que seria inevitável toda vez que os níveis de Ang 

II atingissem um valor crítico, os rins passam a produzir vasodilatadores locais 

(prostaglandinas) que determinam insensibilidade parcial aos vasoconstrictores sistêmicos, de 

modo a adequar a perfusão renal com a sobrevivência tubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5 - Ações da Ang II sobre o rim.  

 

No rim, a Ang II é formada a partir de angiotensinogênio e Ang I sistêmicos, bem como 

angiotensinogênio formado localmente em células tubulares proximais. A Renina é secretada pelas 

células justaglomerular (JGA) para o interstício renal e para a circulação. Além disso, a produção 

de renina pode ocorrer também em células tubulares proximais. A ECA está localizada nas células 

endoteliais da vasculatura renal e na borda em escova da membrana tubular proximal. Esses 

componentes interagem no interstício renal para sintetizar Ang II. No lúmen tubular proximal, a 

Ang II é gerada a partir angiotensinogênio e ECA oriundos das células tubulares, bem como da 

Ang I oriunda do filtrado glomerular. Receptores AT1 presentes nas membranas luminal dos 
túbulos são ativados e aumenta a reabsorção de sódio pela ativação do trocador sódio-hidrogênio. 

Receptores AT1 presentes nas células mesangiais e fibroblastos intersticiais estimulam a 

proliferação dessas células e a síntese de proteínas relacionadas à fibrose, como o colágeno, bem 

como citocinas e quimioatrativos por leucócitos, como a proteína quimiotática de monócitos 

(MCP) 1. A Ang II via receptores AT1 contrai a arteríola eferente mais intensamente do que a 

aferente, aumentando assim a pressão de filtração glomerular. ECA = enzima de conversão da Ang 

II; JGA cell = célula do aparelho justaglomerular. 

Fonte: Bader (2010). 

 

 

A Ang II desempenha um papel importante na regulação dos fluidos do corpo e no 

balanço de sódio, através da modulação de funções tubulares renais. Em particular, a Ang II é 

reconhecida  por regular o transporte proximal renal de uma maneira bastante específica. Em 



1977, Harris e Young informaram que Ang II regula a reabsorção de água de túbulos 

proximais de rato em uma maneira bifásica: estimulação – quando em baixa concentração 

(picomolar para nanomolar)  ou inibição – quando em altas concentrações (nanomolar para 

micromolar)  (HARRIS; YOUNG, 1977). Estudos subsequentes não só revelaram o seu efeito 

em diferentes condições experimentais, mas também confirmaram sua regulação bifásica 

luminal (HOUILLIER et al., 1996; SCHUSTER; KOKKO; JACOBSON, 1984).   

Ang II é geralmente tida como estimuladora do transporte proximal; adicionalmente, o 

líquido tubular proximal contém concentrações acentuadamente elevadas de Ang II (NAVAR 

et al., 1999) que podem ter relevância fisiológica para a regulação proximal de funções 

tubulares in vivo.  

Tradicionalmente, a estimulação por Ang II tem sido atribuída à ativação da proteína 

quinase C e/ou a diminuição do nível de cAMP intracelular, enquanto que a inibição por Ang 

II tem sido atribuída à ativação da fosfolipase A2 (PLA2) e liberação subsequente do ácido 

araquidônico (HAN et al., 2000; LIU; COGAN, 1989; NAVAR et al., 1999). 

O túbulo proximal contém toda a maquinaria sintética para a produção de Ang II. O 

mRNA e a proteína de angiotensinogênio são produzidos pelo túbulo proximal. O mRNA de 

renina foi detectado em culturas primárias de células do túbulo proximal de coelho, usando 

transcrição reversa e reação de cadeia da polimerase, e em dissecção de túbulos proximais de 

coelhos que receberam enalapril, um inibidor da enzima conversora de Ang II. A renina 

também foi encontrada em células de túbulo proximal de coelho, em cultura (MOE et al., 

1993).  

A atividade da enzima conversora de Ang II está presente na borda em escova do 

túbulo proximal. Evidências diretas para a produção de Ang II pelo túbulo proximal vieram de 

estudos de micropunção e microperfusão in vivo em ratos, que descrevem concentrações de 

Ang II luminal, 100 vezes maior do que no plasma (BOER et al., 1997; BRAAM et al., 1993).  

Também há estudos indicando que a Ang II produzida endogenamente modula a 

absorção de volume na superfície de túbulos proximais convolutos de ratos hipovolêmicos 

(QUAN; BAUM , 1996); assim, em ratos com depleção de volume, a Ang II atuaria de forma 

autócrina ou parácrina para modular o transporte tubular proximal.  

Em adição, a Ang II participa na regulação renal de sódio e excreção de água através 

de uma variedade de mecanismos fisiológicos. Estes incluem efeitos indiretos sobre a 

hemodinâmica renal, a taxa de filtração glomerular e a regulação da secreção de Aldo; já os 

efeitos diretos da Ang II, dizem respeito ao transporte tubular renal hidrosalino, através de 

interações com receptores de membrana (BURNS; HOMMA; HARRIS, 1993). Além de seus 



efeitos para promover a retenção de sódio renal, Ang II estimula a secreção de H
+
 e a 

reabsorção proximal e distal de HCO3
-
 (GEIBEL; GIEBISCH; BORON, 1990), regula a 

atividade da H
+
-ATPase no túbulo coletor cortical (TOJO; TISHER; MADSEN, 1994), e 

influencia a produção e secreção de amônio por segmentos de túbulo proximal (NAGAMI, 

1992). 

Estes achados sugerem que, além do seu claro papel no controle da excreção de sódio 

e volume de líquido extracelular, a Ang II também pode influenciar a excreção de ácido na 

urina e participar da regulação do equilíbrio ácido-base.  

A Ang II também atua na alça de Henle espessa ascendente, pois: 1) o ramo espesso 

ascendente expressa receptores de Ang II (BOUBY et al., 1997); 2) a Ang II influencia a 

atividade de canais para K
+
 na membrana apical (LU et al., 1996); 3) regula uma variedade de 

vias de sinalização nesse segmento tubular, incluindo a modulação na [Ca
2+

 ]i, a produção de 

óxido nítrico (NO), a atividade da proteína quinase C (PKC) e o metabolismo de ácido 

araquidônico (AA) (LU et al., 1996; BOUBY et al., 1997). 

Estudos em túbulos proximal e distal mostraram que a Ang II estimula a reabsorção de 

HCO3
-
 através da estimulação do trocador Na

+
/H

+
 na membrana apical (BURNS, HOMMA, 

HARRIS, 1993; GEIBEL; GIEBISCH; BORON, 1990). 

 

2.2.4 Ação da Ang II e [Ca
2+

]i 

 

Foi demonstrado que o domínio citoplasmático C-terminal, regulador do trocador 

Na
+
/H

+
, tem dois sítios de ligação á calmodulina que modulam sua atividade: um sítio de alta 

afinidade ao cálcio - que é tonicamente inibidor do trocador, e outro de baixa afinidade ao 

cálcio - que é estimulador do trocador (WAKABAYASHI et al., 1994). Quando há um 

pequeno aumento da [Ca
2+

]i, o sítio de alta afinidade liga-se ao complexo cálcio/calmodulina 

e, então, é suprimida a inibição do trocador, ou seja, o trocador passa a ser estimulado. 

Entretanto, quando há um grande aumento da [Ca
2+

]i, o sítio de baixa afinidade liga-se ao 

complexo cálcio/calmodulina e, nessas condições, deixa de estimular o trocador, ou seja, o 

trocador passa a ser inibido.  

Confirmando esse achado, vários estudos de nosso Laboratório demonstram que o 

efeito bifásico dose dependente da Ang II (MUSA-AZIZ; OLIVEIRA-SOUZA; MELLO-

AIRES, 2005; OLIVEIRA-SOUZA; MELLO-AIRES, 2000), da Aldosterona (LEITE-

DELLOVA et al, 2008) ou da Arginina-vasopressina (OLIVEIRA-SOUZA; MELLO-AIRES, 

2001) sobre o trocador Na
+
/H

+
 está associado com aumento da [Ca

2+
]i. Assim, baixas doses 

http://lattes.cnpq.br/3839166980589906


(10
-12

 - 10
-9

 M) de Ang II, Aldo ou AVP causam pequeno aumento da [Ca
2+

]i, estimulando o 

trocador, enquanto que alta dose (10
-6

 M) de Ang II, Aldo ou AVP causam grande aumento da 

[Ca
2+

]i, inibindo o trocador. 

  

2.2.5 Ação da Ang-(1-7) sobre os rim 

 

Na vasculatura a Ang-(1-7) exerce um efeito vasodilatador que envolve aumento da 

produção de NO ou de prostaglandinas (HEITSCH et al., 2001). Entretanto, o papel da Ang-

(1-7) na regulação da hemodinâmica renal não é completamente compreendido e os dados da 

literatura são conflitantes. Van der Wouden et al. (2006) avaliaram, in vitro e in vivo, os 

efeitos da Ang-(1-7) na vasculatura renal de ratos. Seus estudos indicaram que, apesar da 

Ang-(1-7) por si só não afetar a função vascular, ela impede que a Ang II induza 

vasoconstrição das artérias renais isoladas in vitro. Este achado está de acordo com pesquisas 

realizadas por Ren, Garvin e Carretero (2002), mostrando que a Ang-(1-7) provoca dilatação 

na arteriola aferente, mediada pela produção de NO. Em ratos anestesiados in vivo, no 

entanto,  mostram que a Ang-(1-7) não afeta o efeito da Ang II na constrição das arteríolas 

aferentes e eferentes (VAN DER WOUDEN et al., 2006). Da mesma forma, estudos em ratos 

Wistar, demonstraram que a Ang-(1-7) não afeta a diminuição do fluxo sanguíneo renal 

induzida pela injeção intrarenal de Ang II (HANDA; FERRARIO; STRANDHOY, 1996). 

Estas conclusões ressaltam a dificuldade em prever os efeitos hemodinâmicos renais de Ang-

(1-7) in vivo. Contudo, uma vez que o fluxo sanguíneo renal é regulado por numerosos 

vasoconstritores e tem influências de vários vasodilatadores, é possível que, in vivo os efeitos 

vasodilatadores da Ang-(1-7) no rim possam ser mascarados (NAVAR et al., 1996). 

O papel da Ang-(1-7) na regulação da excreção de sal e água foram objeto de vários 

estudos e, como as respostas hemodinâmicas desse heptapeptídeo, os dados são difíceis de 

conciliar. Em ratos anestesiados, a administração de Ang-(1-7) aumenta o fluxo urinário e a 

excreção de sódio, efeito que é abolido por A779 (um antagonista do receptor MAS) 

(HANDA, FERRARIO, STRANDHOY, 1996 ). A infusão intrarenal de Ang-(1-7) em cães 

aumenta a excreção urinária de água e de sódio e, embora essa ação seja parcialmente 

bloqueada pelo antagonista do receptor AT1 (EXP 3174), não o é pelo antagonista do receptor 

AT2 (PD123319), sugerindo para a Ang-(1-7) uma via de sinalização mediada através do 

receptor AT1 (HELLER et al., 2000). Também foi suposto que a Ang-(1-7) pudesse limitar o 

transporte de sódio transcelular, por regular a atividade de transportadores no túbulo 

proximal; entretanto, nada foi categoricamente demonstrado a esse respeito. Em culturas de 



células tubulares proximais de coelho, a Ang-(1-7) inibe o fluxo de sódio, um efeito 

associados com a ativação da fosfolipase A2 (ANDREATTA-VAN LEYEN et al., 1993).  

Por outro lado, em túbulos proximais isolados de ratos, Garcia e Garvin (1994) 

demonstraram que a Ang-(1-7), através de receptores AT1, pode exercer um efeito bifásico 

sobre a absorção de água: em baixas concentrações (10
-12

 M), a Ang-(1-7) aumenta a absorção 

de fluido (Jv), enquanto que em altas concentrações (10
-8

 M), inibe o Jv. Estes dados sugerem 

que a Ang-(1-7) promove natriurese e diurese através da ativação de receptores Mas, embora 

possa ter também o envolvimento de receptores AT1 e AT2. Em contraste, Santos et al. 

(1996) demonstraram que a infusão de Ang-(1-7) diminui o volume urinário, um efeito 

revertido pelo antagonista do receptor Mas. Este achado sugere que o efeito antidiurético da 

Ang-(1-7) é mediado, pelo menos em parte, pelo receptor Mas. Adicionalmente, a 

administração crônica do antagonista do receptor Mas (A779) em ratos normais ou 

hipertensos (SHR) causa diurese e natriurese (SIMOES; SILVA, 1998).  

Além de regular a excreção de água e sal no túbulo proximal, a Ang-(1-7) pode 

modular o transporte salino em outros segmentos dos néfrons. Em ratos Wistar-Munique 

anestesiados, experimentos de micropunção renal mostraram que a Ang-(1-7) (10
-8

 M) 

aumenta a secreção de potássio e a reabsorção de sódio na alça de Henle, sendo esta resposta 

abolida por antagonista do receptor AT1. Já, a infusão de Ang-(1-7), em concentrações 

fisiológicas (10
-12

 a 10
-8

 M) não afeta a reabsorção de fluido tubular no túbulo contorcido 

distal ou proximal (VALLON et al., 1997). Em ductos coletores medulares isolados (IMCD), 

a perfusão com Ang-(1-7) (10
-9

 M) aumenta o transporte de água, via receptor Mas (SANTOS 

et al., 1996) e a produção de cAMP (MAGALDI et al., 2003); esta última resposta é atenuada 

pelo antagonista do receptor Mas e pelo bloqueio farmacológico do receptor V2 da 

vasopressina. Vistos em conjunto, estes dados fornecem evidências de que a Ang-(1-7) regula 

o transporte de água no ducto coletor medular, possivelmente, através de um mecanismo de 

cross-talk entre o receptorores Mas e V2, envolvendo a ativação da guanilato ciclase.  

As discrepâncias entre os estudos sobre o papel da Ang-(1-7) na regulação da função 

hemodinâmica renal, bem como na excreção renal de sal e água podem ser explicadas por 

diferenças na metodologia experimental e por utilização de preparações in vitro e in vivo. 

Devido à rápida degradação da Ang-(1-7) no plasma, nos experimentos in vivo [que envolvem 

a infusão de Ang-(1-7)] pode haver concentração hormonal em níveis mais baixos do que 

quando iguais concentrações são utilizadas in vitro (VAN DER WOUDEN et al., 2006; 

YAMADA et al., 1998). 



Em conclusão, parece que, apesar dos receptores Mas mediarem muitos dos efeitos da 

Ang-(1-7) ao longo do néfron, os receptores de Ang II (e talvez os de vasopressina?) também 

podem estar envolvidos e influenciar os efeitos hormonais tubulares. Portanto, é evidente que 

mais estudos são necessários para desvendar os efeitos da Ang-(1-7) sobre o transporte 

tubular renal, uma vez que as informações disponiveis atualmente são difíceis de serem 

conciliadas em um modelo abrangente (JOYNER et al., 2007). 

 

2.3 SRA e Fisiopatologia 

 

O SRA possui papel relevante na fisiopatologia das doenças cardiovasculares e renais. 

Diversos estudo demonstram a eficácia de fármacos que bloqueiam o SRA no tratamento de 

enfermidades como a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do 

miocárdio, a doença renal crônica e as nefropatias proteinúricas. Nesse contexto, a Ang II, 

considerada o principal mediador biológico do SRA, atua seletivamente em receptores 

angiotensinérgicos (AT) dos tipos 1 e 2. O receptor AT1 é responsável pela maioria das ações 

fisiológicas e fisiopatológicas do SRA, cuja ativação resulta em vasoconstrição renal e 

sistêmica, secreção de Aldo, potenciação da atividade do sistema nervoso simpático, retenção 

renal de Na
+
 e água, estimulação da secreção de arginina vasopressina (AVP) e hipertrofia e 

hiperplasia das células-alvo (SANTOS; FAGUNDES-MOURA; SIMÕES E SILVA, 2000). 

Além desses efeitos que culminam com a elevação da pressão arterial, a Ang II produz ações 

lesivas nos vasos sanguíneos, tais como: 

 aumento do potencial oxidativo do tecido vascular; 

 efeitos pró-trombóticos intrínsecos; 

 estímulo à adesão, migração e proliferação de leucócitos e outras células 

inflamatórias aos sítios de lesão, levando à formação de fibrose da camada 

vascular neo-íntima e de placas ateroscleróticas (SANTOS; FERREIRA, 2007). 

 Crescente importância vem sendo atribuída á Ang-(1-7) na função cardiovascular, 

onde, além de promover vasodilatação, inibe: hipertrofia cardíaca, arritmia cardíaca de 

reperfusão, inflamação, fibrose, agregação plaquetária e estresse oxidativo (FERREIRA; 

SANTOS; ALMEIDA, 2001; FRAGA-SILVA et al., 2008; MERCURE et al., 2008; 

TALLANT et al., 2005).  

A Figura 6 resume os efeitos (opostos) da Ang II e da Ang-(1-7) no Sistema 

Cardiovascular. 



Figura 6 - Efeitos opostos da Ang II e da Ang-(1-7) no sistema cardiovascular.  

 

AT1, receptor de Ang II; MAS, receptor de Ang-(1-7). 

Fonte: Modificado de Santos e Ferreira (2007). 

 

Assim, nas últimas décadas, a Ang-(1-7) tem se tornado alvo de importantes estudos, 

principalmente por terem sido observados vários efeitos benéficos e opostos aos efeitos 

deletérios produzidos pela Ang II (FERRARIO et al., 1997; SANTOS; CAMPAGNOLE-

SANTOS; ANDRADE, 2000). Vários estudos vêm apontando o coração e os vasos 

sanguíneos como os principais alvos para as ações da Ang-(1-7), as quais incluem alterações 



bioquímicas e funcionais que levam à vasodilatação e melhora da função cardíaca 

(BOTELHO-SANTOS et al., 2007; BROSNIHAN; LI; FERRARIO, 1996; CASTRO et al., 

2005; FERRARIO et al., 1997; FERREIRA; SANTOS; ALMEIDA, 2002; PORSTI et al., 

1994; SAMPAIO; NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Em conclusão, o grande número dos efeitos benéficos da Ang-(1-7) via receptor Mas 

demonstram que a ativação do eixo Ang-(1-7)/Mas pode se tornar uma estratégia terapêutica 

importante no tratamento de diversas doenças renais e/ou cardiovasculares. Desta forma, além 

da relevância do conhecimento dos mecanismos fisiológicos básicos que envolvem as ações 

da Ang-(1-7) é de extrema importância clínica o melhor conhecimento dos diferentes efeitos 

deste heptapeptídeo e de seus diversos agonistas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

Estudamos os efeitos da Ang-(1-7) sobre o JHCO3
-
 e a [Ca

2+
]i no segmento S2 do 

túbulo proximal de ratos, in vivo. Os dados encontrados nos permitem concluir que: 

 A Ang-(1-7) tem efeito bifásico no JHCO3
-
: em doses baixas (10

-12
, 10

-9
 M) o 

inibe, mas em alta dose (10
-6

 M) o estimula; 

 Esse efeito hormonal se faz via isoforma NHE3 do trocador Na
+
/H

+
; 

 Na situação controle existe Ang-(1-7) endógena intratubular inibindo esse 

trocador; 

 A Ang-(1-7) tem efeito dose dependente no aumento da [Ca
2+

]i: doses baixas (10
-

12
 M ou 10

-9
 M) causam grande aumento e dose alta (10

-6
 M) causa pequeno 

aumento; 

 O efeito da Ang-(1-7) sobre o trocador Na
+
/H

+
 e a [Ca

2+
]i se faz via receptor Mas; 

 É razoável acreditar que, no animal intacto, a interação dos efeitos da Ang II e da 

Ang-(1-7) sobre o trocador Na
+
/H

+
 e a [Ca

2+
]i possa representar uma relevante 

regulação fisiológica em condições de modificação do volume e/ou do pH 

extracelular. 

Pretendemos continuar nossos estudos analisando os efeitos da Ang-(1-7) em: 

 ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e seus controles (Wistar-Kyoto),  

 as vias de sinalização ativadas pela Ang-(1-7) no túbulo proximal de ratos  

normotensos (Wistar) e 

 o papel do receptor AT1 nessa ação hormonal intratubular.  
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