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RESUMO 
 
 

Farah LS. Efeito do peptídeo-1 semelhante ao glucagon endógeno sobre a atividade do 

NHE3 em túbulo proximal renal. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015.  

 
 
O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é um hormônio incretina secretado pelas 

células L do trato gastrointestinal e liberado imediatamente após a ingestão de alimento. 

O GLP-1 estimula a secreção de insulina pós-prandial moderando a elevação precoce da 

glicose no sangue. Embora primariamente envolvido na homeostase da glicose, o GLP-1 

é capaz de induzir a diurese e natriurese, quando administrado em doses farmacológicas 

em humanos e em roedores. Estudos prévios do nosso laboratório demonstraram que o 

mecanismo de ação renal do GLP-1, bem como de agonistas sintéticos do receptor GLP-

1R, envolve o aumento do fluxo plasmático renal (FPR) e do ritmo de filtração 

glomerular (RFG) bem como a diminuição da reabsorção de sódio dependente da 

isoforma 3 do trocador Na⁺/H⁺ (NHE3) em túbulo proximal renal. Entretanto, até o 

momento, nenhum estudo investigou se o GLP-1 endógeno exerce efeitos sobre o 

manuseio renal de sal e água, nem o seu papel fisiológico sobre a regulação da atividade 

do NHE3. Portanto, o objetivo deste estudo foi testar a hipótese que o GLP-1 endógeno 

modula a função renal de ratos, ao menos em parte, via inibição da atividade do NHE3 

em túbulo renal. Para este fim, ratos Wistar (2-3 meses de idade) foram devidamente 

anestesiados, submetidos à traqueostomia e tiveram a veia jugular e a bexiga canuladas 

para infusão de uma solução contendo 100 g/kg/min do antagonista do receptor GLP-

1R exendin-9 (Ex-9, 40 µL/min) por um período de 30 minutos e para a coleta de urina, 

respectivamente. A infusão sistêmica de Ex-9 diminuiu a concentração de AMPc 

urinário e atividade da PKA cortical renal consistente com o bloqueio da sinalização 

deflagrada pela interação GLP-1/GLP-1R no rim. Além disso, a administração sistêmica 

de Ex-9 reduziu a diurese, natriurese, RFG, FPR, clearance de lítio e pH urinário. Em 

experimentos de microperfusão estacionária in vivo, não foram observadas diferenças no 

fluxo de bicarbonato dependente de NHE3 entre os túbulos proximais perfundidos com 

exendin-9 (2 µM) e os túbulos perfundidos com solução controle.  No entanto, a 

perfusão tubular proximal com Ex-9 foi capaz de bloquear completamente as ações 

inibitórias do GLP-1 (20 nM) sobre a atividade do NHE3. Por outro lado, a infusão 

sistêmica do Ex-9 reduziu os níveis de fosforilação da serina 552, sítio consenso para a 

fosforilação por PKA localizado na região C-terminal do NHE3, e que está associado à 

inibição da atividade de troca Na
+
/H

+
 mediada por este transportador. Baseando-se nos 

achados que a infusão sistêmica do Ex-9 aumenta a reabsorção de sódio e secreção de 

H⁺, reduz o clearance do lítio e os diminui os níveis de fosforilação do NHE3 na serina 



552 são consistentes com um aumento na atividade deste transportador na 

ausência/redução da sinalização mediada pela interação do GLP-1 endógeno com seu 

receptor no rim. Por sua vez, o fato do Ex-9 não afetar a atividade do NHE3 sob as 

condições experimentais da microperfusão estacionária in vivo é condizente com o fato 

do GLP-1 não ser sintetizado no néfron e sugere fortemente que é o GLP-1 filtrado que 

se liga ao seu receptor no túbulo proximal renal resultando na diminuição da reabsorção 

de bicarbonato de sódio mediada pelo NHE3. Em conjunto, estes resultados sugerem 

que o GLP-1 endógeno exerce efeito tônico sobre o manuseio renal de sódio e água, 

mediando portanto, uma relação funcional entre a homeostase glicêmica e volêmica. 

 

 

Descritores: túbulos renais proximais; antiportador de sódio e hidrogênio; peptídeo 1 

semelhante ao glucagon; exendin-9. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Farah LS. Effect of endogenous glucagon like peptide-1 on NHE3 activity in the renal 

proximal tubule. [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2015.  

 

The glucagon like peptide-1 (GLP-1) is an incretin hormone secreted by the L-cells of 

the gastrointestinal tract and released immediately after ingestion of food. GLP-1 

stimulates postprandial insulin secretion moderating early increase in blood glucose. 

Although primarily involved in glucose homeostasis, GLP-1 is capable of inducing 

diuresis and natriuresis when administered in pharmacologic doses in humans and 

rodents. Previous studies from our laboratory have shown that the renal mechanism of 

action of GLP-1 and synthetic agonists of GLP-1R receptor, involves an increase of 

renal plasma flow (RPF) and glomerular filtration rate (GFR) as well a decrease in 

reabsorption of sodium mediated by the Na⁺ / H⁺ exchanger (NHE3) isoform 3 in the 

renal proximal tubule. However, to date, no study has investigated whether endogenous 

GLP-1 exerts effects on the renal handling of salt and water, or its physiological role in 

the regulation of the activity of NHE3. Therefore, the aim of this study was to test the 

hypothesis that endogenous GLP-1 modulates renal function in rats, at least in part, via 

inhibition of the NHE3 in renal tubule. To this end, male Wistar rats (2-3 months old) 

were properly anesthetized, tracheostomized and the jugular vein and the bladder were 

cannulated to the infusion of a solution containing 100 µg / kg / min GLP-1R antagonist 

receiver exendin-9 (Ex-9, 40 µL/min) for a period of 30 minutes and to collect urine, 

respectively. Systemic infusion of Ex-9 reduced the urinary concentration of cAMP and 

the renal cortical PKA activity, consistent with the blockage of the signal triggered by 

the interaction of GLP-1 / GLP-1R in the kidney. Furthermore, systemic administration 

of ex-9 reduced diuresis, natriuresis, GFR, RPF, lithium clearance and urinary pH. In 

experiments of in vivo stationary microperfusion, no differences were observed in the 

NHE3-mediated net bicarbonate flow between proximal tubules perfused with exendin-9 

(2 mM) and perfused tubules with control solution. However, the tubular proximal 

perfusion with Ex-9 was able to completely block the inhibitory actions of GLP-1 (20 

nM) on the activity of NHE3. On the other hand, systemic infusion of Ex-9 reduced 

phosphorylation levels of serine 552, a consensus site for phosphorylation by PKA 

located in the C-terminal region of NHE3, which is associated with inhibition of 

exchange activity of Na⁺/H⁺ mediated by this transporter. Collectively, the findings that 

systemic infusion of Ex-9 increases sodium reabsorption and secretion of H
+
, reduces 

the lithium clearance and decreases the NHE3 phosphorylation at serine 552 levels are 

consistent with the idea that NHE3 activity is upregulated in the absence/reduction of the 

signaling cascade mediated by the interaction of the endogenous GLP-1 with its receptor 

in the kidney. In turn, the fact Ex-9 does not affect the activity of NHE3 under the 



experimental conditions of stationary microperfusion in vivo is consistent with the fact 

that GLP-1 is not synthesized in the nephron. Besides, it strongly suggests that is the 

filtrated GLP-1 that binds to its receptor in renal proximal tubule, resulting in a decrease 

in NHE3-mediated sodium bicarbonate reabsorption. Taken together, these results 

suggest that endogenous GLP-1 exerts a tonic effect on renal sodium and water 

handling, mediating therefore a functional relationship between volume and glucose 

homeostasis. 

 

Descriptors: Kidney tubules, proximal; sodium-hydrogen antiporter; glucagon-like 

peptide 1; exendin-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Efeito Incretina  

A história do efeito incretina teve início no começo do século 20, e, desde então, 

o interesse científico e clínico em torno dela só aumentaram com o tempo. Em 1906, 

Moore e colaboradores (1) utilizaram extratos da mucosa de intestino delgado de porcos 

como um tratamento para o diabetes, baseados no trabalho prévio de William M. Bayliss 

and Ernest H. Starling (2) que deu origem à hipótese que a secreção pancreática pudesse 

ser estimulada por um hormônio produzido pela mucosa duodenal. Em 1932, La Barre 

foi o primeiro a introduzir o termo "incrétine" (“Intestine seCRETion of INsulin”) para 

descrever uma substância extraída da mucosa do intestino delgado que era capaz de 

promover o aumento da secreção pancreática endócrina (3). Em 1964, dois grupos de 

pesquisa independentes, Mclntyre e colaboradores (4) assim como Elrick e 

colaboradores (5), demonstraram que a glicose administrada oralmente promove uma 

secreção de insulina superior àquela da glicose administrada por via endovenosa (Figura 

1), e ambos os grupos formularam a hipótese que fatores derivados do intestino 

poderiam ter efeitos de potenciação sobre a secreção de insulina após a ingestão oral de 

glucose. Alguns anos mais tarde, em 1967, este achado foi confirmado por Perley e 

Kipnis (6), que administraram glicose oral e, dias após, glicose intravenosa (iv) em 

indivíduos saudáveis e pacientes com diabetes. Eles concluíram que a secreção de 

insulina em resposta à administração de glicose endovenosa só ascendeu 30-40% 

comparada àquela observada após a administração de glicose oral em indivíduos 

saudáveis. Ademais, notaram que este efeito de potenciação sobre a secreção de insulina 

após a ingestão oral de glicose estava prejudicado em pacientes diabéticos. 
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                           Figura 1 – Efeito incretina (Adaptado de Nauck, 1986) (7).  

 

Esta resposta aumentada da insulina em resposta à glicose oral ocorre devido aos 

hormônios gastrintestinais, também conhecidos como hormônios incretinas que são 

liberados em resposta às refeições, e que são capazes de potencializar a secreção de 

insulina estimulada por glicose. Os dois principais hormônios incretinas são o peptídeo-

1 semelhante ao glucagon  (GLP-1) (8) e o polipeptídeo inibitório gástrico (GIP) (9, 10).  

Essas incretinas fornecem um sinal antecipatório do trato gastrintestinal para as ilhotas 

pancreáticas, moderando a elevação precoce da glicose plasmática que se segue à 

ingestão e à absorção de uma refeição com carboidratos entre outros nutrientes.  
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Em indivíduos saudáveis, cerca de 70% da secreção de insulina estimulada pela 

ingestão de glicose ocorre através da liberação das incretinas. Por sua vez, o efeito 

incretina encontra-se reduzido ou ausente em pacientes com DM2 (Figura 2) (6, 7). Este 

prejuízo do efeito incretina leva à uma redução significativa da secreção de insulina 

estimulada pela ingestão de nutrientes em indivíduos acometidos pelo DM2, gerando 

uma hiperglicemia pós-prandial considerável (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Efeito incretina em pacientes saudáveis e acometidos pelo DM2. (Reprodução de 
Nauck, 1986) (7). 

 

De fato, camundongos nocaute para GIP e/ou GLP-1, apresentam diabetes 

mellitus em consequência da falta/redução do efeito incretina (11).  Diversos estudos 

evidenciam que as ações insulinotrópicas do GLP-1 são mais pronunciadas que as do 

GIP, isso se deve ao fato do GLP-1 ser o responsável por 70% do efeito incretina. 

Ademais, o GIP não é capaz de reduzir as concentrações de glicose no plasma em 
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pacientes com diabetes tipo 2, isto é, pacientes com DM2 possuem resposta 

insulinotrópica refratária à administração exógena de GIP, no entanto possuem resposta 

preservada ao GLP-1 exógeno. Desta forma o GLP-1 tornou-se um forte candidato para 

o desenvolvimento terapêutico (11). Em termos clínicos, uma das propriedades mais 

importantes do GLP-1 é a sua capacidade de promover a secreção de insulina e manter a 

homeostase da glicose sem induzir hipoglicemia (12). 

 

 1.2 Peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) 

    1.2.1 Síntese, secreção e degradação do peptídeo-1 semelhante ao glucagon   

 Os efeitos insulinotrópicos do GLP-1 foram descritos pela primeira vez em 1985 

em roedor (13) e em 1987 em humanos (14).  A descoberta do hormônio incretina, GLP-

1, foi feita após a clonagem e sequenciamento do gene que codifica para o proglucagon 

(15). O GLP-1 tem 30 aminoácidos e é sintetizado a partir da modificação pós-

traducional do proglucagon, pela pró-hormônio convertase 1 (PC1) nas células L 

neuroendócrinas da mucosa do trato gastrointestinal, encontradas principalmente no 

cólon e no íleo (Figura 3).  O gene do proglucagon é expresso nas células-α pancreáticas 

e nas células L intestinais, mas o processamento pós-traducional difere nestes dois 

tecidos (16-18). Já a PC1 é específica para a produção de GLP-1 nas células L (19, 20).  

A concentração plasmática de GLP-1 é baixa durante o estado de jejum (~5-10 

pmol), mas aumenta rapidamente após a ingestão de alimentos que contêm carboidratos 

(~50 pmol) (22). Vale ressaltar que tanto os indivíduos obesos (23) como os diabéticos 

tipo II (24) apresentam uma redução na secreção pós-absortiva de GLP-1. O GLP-1 

exerce várias ações insulinotrópicas que auxiliam na manutenção da glicemia, 
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sustentando o potencial terapêutico do GLP-1 para o tratamento do diabetes mellitus tipo 

2. O GLP-1 estimula a secreção de insulina, suprime a liberação de glucagon, desacelera 

o esvaziamento gástrico, melhora a sensibilidade à insulina e reduz o consumo de 

alimentos, tendo como resultado a redução da glicose circulante (16). Além disso, 

evidências experimentais demonstraram que o GLP-1 induz efeitos proliferativos e 

citoprotetores em ilhotas  pancreáticas (25-27).  

 

 

Figura 3 - Representação esquemática do proglucagon. Estrutura de sequências do 

proglucagon e de aminoácidos de GLP-1 e GLP-2. PC1/3, hormônio convertase 1/ 3. As setas 

indicam o sítios de clivagem da DPP-IV. (Reprodução de Drucker, 2010) (21). 

 

Comprovou-se que o tratamento com GLP-1 está associado a neogênese, 

proliferação, hipertrofia, além da apoptose reduzida em células pancreáticas . 

Utilizando o modelo do rato obeso Zucker fa/fa, Farilla e colaboradores (26) 

constataram que depois do tratamento com GLP-1, a proliferação das células  

aumentou substancialmente, ao passo que a apoptose destas células decresceu.     
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 O tratamento com GLP-1 também reduziu expressivamente a porcentagem de 

células apoptóticas em cultura de ilhotas humanas isoladas (25). Estudos a longo prazo 

são necessários para averiguar se a terapia crônica com agonistas do GLP-1, tais como a 

exenatida, poderá prevenir a disfunção das células , alteração comumente observada 

em indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo II.  

In vivo, o GLP-1 tem uma meia-vida muito curta, cerca de 2 minutos, devido à 

rápida degradação proteolítica pela enzima dipeptidil-peptidase-IV (DPPIV), que cliva o 

GLP-1 ativo (7-36) formando GLP-1 (9-36) removendo os dois primeiros aminoácidos 

da extremidade N-terminal do peptídeo (28, 29). Esta peptidase está localizada no 

endotélio dos capilares adjacentes às células L contendo GLP-1, e uma proporção 

significante do GLP-1 recém-secretado é truncado antes mesmo que possa alcançar a 

circulação sistêmica (30).  

 

1.3 O receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1R) 

O potencial terapêutico do GLP-1 e de seus análogos gerou um grande interesse 

em compreender o mecanismo de ação pelo qual este peptídeo atua nas ilhotas 

pancreáticas. As células β pancreáticas possuem receptores específicos e de alta 

afinidade para o peptídeo GLP-1 (GLP1R).  O receptor GLP1R não é apenas expresso 

em ilhotas pancreáticas, mas também em coração, rins, vasos, trato gastrintestinal, 

sistema nervoso central, e pulmões (31), sugerindo que esta incretina exerce ações 

fisiológicas além do benefício glicêmico.  
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O receptor GLP1R pertence à família dos receptores de membrana associados à 

proteína G. Quando o receptor GLP1R é acionado, forma-se um complexo               

GLP-1/GLP1R que ativa principalmente a via de transdução de sinal da adenilil ciclase, 

gerando aumento dos níveis celulares de AMP cíclico que ativa as vias PKA e EPAC 

(Figura 4) (32).  

 

Figura 4 – GLP-1/ GLP-1R ativa as vias PKA e EPAC.  (Reprodução de Leech CA et al, 

2011) (33).  
 

         A via da PKA é conhecida por ser ativada por diferentes receptores que regulam 

diferentes processos celulares como o metabolismo, a atividade gênica, o crescimento, 

divisão e diferenciação celular, entre outros. Na ausência de AMPc, a PKA é um 

complexo enzimático tetramérico inativo composto por duas subunidades catalíticas (C) 

ligadas a um dímero de subunidades regulatórias (R). A ligação de quatro moléculas de 

AMPc ao dímero de subunidades regulatórias faz com que a holoenzima se dissocie e 
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libere a subunidade catalítica para que esta possa fosforilar resíduos específicos de 

serina e treonina das proteínas (Figura 5) (34-36). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Representação da ativação da PKA. R: subunidade regulatória; C: subunidade 

catalítica.  (Reprodução modificada de Hansson et al, 2000) (34).  

   

            A PKA constitui um componente chave na regulação da secreção de insulina por 

AMPc, mediando muitas das reações de fosforilação necessárias para secreção nas 

células β. A inibição da PKA em ilhotas isoladas e linhagens celulares de insulinoma 

diminuem o GLP-1 e a secreção de insulina mediada por glicose (37). Portanto, o nível 

basal (não estimulado) da atividade da PKA é necessário para a secreção de insulina 

mediada por glicose (38).   

           O direcionamento intracelular e compartimentalização da PKA são controlados 

em associação através da AKAP. AKAP é uma família estruturalmente diversa de 

proteínas de ancoragem funcionalmente relacionadas que incluem mais de 50 membros e 

são definidos com base na sua capacidade para se ligar a PKA e da atividade catalítica 

co-precipitada. No entanto, a importância funcional envolve também alvo da enzima 

para compartimentos subcelulares específicos proporcionando assim regulação espacial 
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e temporal dos eventos de sinalização da PKA. Todas as proteínas de ancoragem da 

PKA contêm um domínio de ligação e um domínio de direcionamento exclusivo 

dirigindo o complexo PKA-AKAP a estruturas subcelulares definidas, membranas, ou 

organelas (39). 

           O envolvimento de AKAPs na ativação da PKA, no contexto da sinalização de 

GLP-1 na célula β, ainda está em um estágio inicial de estudo, bem como a regulação 

das concentrações celulares de proteínas de ancoragem da PKA, que podem atuar como 

reguladoras na ativação da PKA e de seus efetores à jusante. Estes estudos podem 

potencialmente servir para integrar os diversos mecanismos de sinalização ativados por 

GLP-1. “Pools” similares de PKA associados às várias isoformas de AKAP podem 

existir nos pontos de ação à jusante da ativação do GLP-1R na célula β.  

          Por muitos anos, os efeitos do AMPc foram atribuídos unicamente à ativação da 

proteína quinase A (PKA) bem como à canais iônicos dependentes de AMPc, mas a 

contribuição de um alvo alternativo do AMPc,  a EPAC (proteína de troca diretamente 

ativada por AMPc, também conhecida como AMPc-GEF),  tem sido bastante explorada. 

A EPAC foi identificada para explicar a ativação independente da PKA da proteína Rap 

pelo AMPc (40). Estas proteínas de sinalização fazem parte de uma grande família de 

efetores não-cinases relacionadas à ativação de proteínas de ligação da superfamília 

GEF–Ras, as quais estão envolvidas na secreção de insulina (41).  

          Existem duas variantes de GEF que exibem uma elevada especificidade para a 

ativação por AMPc em relação a outros nucleotídeos cíclicos e eles são referidos como 

EPAC1 e EPAC2 (42), ambos os quais são encontrados em ilhotas de ratos e em 

linhagens de células β (43). EPAC 1 e EPAC 2 estão presentes na maioria dos tecidos, 
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embora com diferentes níveis de expressão. A EPAC 1 é altamente abundante no rim, 

vasos sanguíneos, tecido adiposo, sistema nervoso central, ovários e útero, enquanto a 

EPAC 2 é maioritariamente expressa no sistema nervoso central, glândula supra-renal e 

pâncreas (44, 45).   

           A glicose constitui o sinal primário para a secreção de insulina pelas células β 

pancreáticas, a qual é mediada pela sinalização via AMPc, através da ação de 

cooperação dos efetores PKA e EPAC (Figura 6). O metabolismo da glicose resulta em 

um influxo de Ca²⁺ via canais dependentes de voltagem, provoca a secreção de grânulos 

de insulina ancorados na membrana plasmática. Esta primeira fase de secreção de 

insulina é seguido pela mobilização de grânulos de insulina adicionais, mediando uma 

segunda fase de secreção de insulina (46).    

A utilização de camundongos nocaute para EPAC2, a principal isoforma de 

EPAC expressa em células β pancreáticas (33), mostrou que esta proteína de sinalização 

é essencial para a ação completa do GLP-1/GIP sobre a exocitose de insulina (47, 48).  

Em particular, experimentos realizados com células primárias de camundongos nocaute 

para EPAC2 revelou que a sinalização EPAC2-Rap1 desempenha um papel essencial na 

primeira fase de secreção de grânulos de insulina, provavelmente através do controle da 

densidade do grânulo perto da membrana plasmática (49). Parte do papel da EPAC2 na 

secreção de insulina é mediada pelos seus efeitos sobre a sinalização de Ca²⁺.                 

O receptor de GLP-1 estimula aumento de níveis intracelulares de Ca²⁺ dependentes de 

glicose em linhagens de células β e cultura primária que é parcialmente dependente da 

EPAC2 (47, 50, 51).    
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Figura 6 - Funções da EPAC2 na secreção de insulina. Glicose induz a exocitose da insulina, 

aumentando a razão ATP / ADP citossólica e o fechamento de canais sensível a ATP- K⁺ (canais 

KATP). Este processo resulta na despolarização da membrana e abertura de canais de Ca²⁺ 
dependentes de voltagem (VDCCs), que desencadeiam a secreção de grânulos de insulina 

ancorados na membrana plasmática. EPAC2 participa de várias maneiras: inibindo canais 

KATP; por ativação do canal de Ca²⁺ sensível à rianodinal, RYR2, que está envolvido na 

indução e secreção de Ca²⁺(CICR) a partir do retículo endoplasmático; e pelo recrutamento de 

grânulos de insulina na membrana plasmática. Abreviaturas: AC, a adenilil ciclase; IP3R, 

receptor trifosfato inositol. (Reprodução de Ponsioen et al, 2009) (52).  

 

           A EPAC1 é altamente expressa em todos os segmentos dos túbulos renais (40, 

53-55). A sua localização nas bordas em escova sugere um papel para EPAC1 na 

regulação mediada por AMPc em processos apicais, tais como reabsorção de íons e 

água. Com efeito, no túbulo proximal, a ativação da PKA e EPAC resulta na redução da 

atividade da isoforma 3 do trocador Na
+
/H

+
, NHE3 (56, 57). Embora a proteína EPAC1 

esteja presente no íleo intestinal, a regulação do NHE3 mediada por AMPc nestas 

células é unicamente mediada por PKA, demonstrando que o AMPc utiliza diferentes 

vias de sinalização para regular o transporte de íons em diferentes tecidos (57, 58). 
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No ducto coletor cortical, diversos tipos de células regulam a reabsorção de íons 

e água em resposta à elevação do AMPc. Hormônios distintos medeiam este aumento do 

AMPc nas diferentes células e agem sobre os receptores β adrenérgico, calcitonina e 

vasopressina. A ativação da EPAC1 demonstra ser responsável pela estimulação da 

secreção de H⁺ nas células intercaladas-α, via atividade da H
+
/K-ATPase do ducto 

coletor renal de ratos (55).     

 

1.4 Terapia baseada em incretinas: agonistas do GLP-1R e inibidores da dipeptidil 

peptidase IV 

O maior obstáculo para o uso terapêutico do GLP-1 é a sua instabilidade 

metabólica devido a sua rápida inativação pela DPPIV. Na tentativa de contornar essa 

limitação, foram desenvolvidas estratégias terapêuticas nomeadas “baseadas incretinas” 

constituídas pela administração de incretinomiméticos, ou seja, agonistas do receptor do 

GLP-1 como o exendin-4,e análogos do GLP-1 resistentes à inativação enzimática como 

o liraglutide; bem como a criação de agentes inibidores da DPPIV, as denominadas 

“gliptinas” (59-61). 

O exendin-4, um agonista do GLP-1-R, é um composto natural encontrado na 

glândula salivar do lagarto Heloderma suspectum (monstro de Gila) (62). O exendin-4 

cai na circulação sangüínea do monstro de Gila quando este deglute a sua presa, o que 

equivale a uma secreção prandial. O exendin-4 é resistente à ação da DPPIV de 

mamíferos e tem uma meia-vida muito mais longa que o GLP-1 endógeno 

(aproximadamente 3.3–4 h vs. menos que 2 minutos) (61, 63). Ele compartilha 53% da 
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sua sequência primária de aminoácidos com o GLP-1, liga-se a GLP-1R, e exerce um 

efeito glicorregulador semelhante (64, 65). O exendin- 4 tem uma modificação estrutural 

em uma alanina em relação ao GLP-1 o que o faz escapar ao reconhecimento e 

degradação por DPPIV, o que explica o fato deste peptídeo possuir uma meia vida 

plasmática mais longa que a do GLP-1.  

        Já a versão truncada do Exendin-4, o Exendin-9, comporta-se como um antagonista 

do receptor do GLP-1, comportando-se como um inibidor competitivo. É capaz de 

diminuir os níveis basais de AMPc e de diminuir drasticamente a secreção de insulina 

dependente da glicose (66).  

       Substâncias com propriedades análogas ao GLP-1 têm sido desenvolvidas, com a 

característica principal de serem resistentes à ação da enzima DPPIV. Duas substâncias: 

liraglutida (Novo 4 Nordisk, Dinamarca) e CJC-1131 (Conjunchem, Canadá) têm sido as 

mais estudadas e testadas clinicamente e são análogas ao GLP-1. Estas substâncias 

exercem sua ação anti-hiperglicêmica por diversos modos, assim como as incretinas, 

inclusive aumentando a secreção de insulina de forma glicose-dependente (61). 

         Os inibidores da atividade catalítica da DPPIV representam uma nova classe de 

agentes hipoglicemiantes orais para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. A utilidade 

destes inibidores repousa sobre a sua capacidade de prevenir a rápida degradação do 

peptídeo-1 semelhante ao glucagon pela DPPIV (67).  As gliptinas são peptídeo-

miméticos altamente específicos para a inibição desta peptidase. Muitos deles tem 

meias-vidas longas, permitindo a terapia oral uma vez ao dia. Há aproximadamente 85% 

de inibição da DPPIV após 24 horas da administração dos inibidores. Em pacientes com 

diabetes tipo 2, os fármacos restauram de forma eficaz concentrações circulantes de 
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GLP-1 pós-prandial para uma resposta de uma pessoa não-diabética. Estes agentes 

reduzem também a glicemia de jejum em pacientes com diabetes tipo 2, 

predominantemente, reduzindo a secreção de glucagon. Em modelos animais de diabetes 

tipo 2, tanto a sitagliptina como a vildagliptina preservam a função e a massa de células 

β (59). 

Estudos em camundongos nocaute para o gene da DPPIV mostraram que a 

inibição da atividade desta enzima contribui para a homeostase da glicose promovendo a 

estimulação de secreção de insulina pelas ilhotas pancreáticas. Além destes efeitos, 

foram observados em estudos posteriores (68) que a obliteração do gene da DPPIV 

também apresenta efeitos benéficos adicionais sobre o metabolismo. Camundongos 

nocaute para DPPIV são refratários ao desenvolvimento de hiperinsulinemia e 

obesidade, quando submetidos à dieta rica em gorduras (HFD, “high fat diet”) estes 

animais apresentam redução da ingestão de alimentos, aumento do gasto energético, 

aumento da sensibilidade à insulina e redução da hipertrofia das células β pancreáticas,  

quando comparados a camundongos controle também alimentados com HFD.  

Estas observações indicam que a abolição crônica da atividade da DPPIV possui 

impacto relevante sobre o controle do peso corporal e da homeostase energética, 

validando o uso de inibidores desta peptidase como uma terapia viável para o tratamento 

de desordens metabólicas associadas ao DM2 e obesidade. Foi com base nestes achados, 

provenientes da pesquisa básica e dos ensaios pré-clínicos, que atualmente os inibidores 

da DPPIV estão sendo largamente empregados, com eficácia e segurança, na prática 

clínica. 
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1.5 Efeitos extra pancreáticos do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) 

   1.5.1 Efeitos do GLP-1 no sistema gastrointestinal  

Conforme mencionado acima, o receptor GLP1R não é apenas expresso em 

ilhotas pancreáticas, mas também em diversos outros órgãos (31). No sistema 

gastrointestinal (GI), o GLP-1 exerce efeitos inibitórios sobre a motilidade e secreção, 

em particular, no esvaziamento gástrico (69). A administração de GLP-1 em doses 

fisiológicas em voluntários saudáveis resulta em uma diminuição dependente da dose do 

esvaziamento gástrico e a absorção de glicose, os quais participam na redução das 

concentrações de glicose plasmática pós-prandial (69). Isto sugere que o GLP-1 

participa no fenômeno “freio ileal" através do qual os nutrientes na parte distal do 

intestino delgado induzem uma redução da motilidade intestinal superior e atividade 

secretora. As ações do GLP-1 na mobilidade e secreção do GI provavelmente envolve 

mecanismos mediados por vias neurais, incluindo as vias vago-vagal. Em estados 

patológicos, tais como diabetes, os efeitos inibidores de GLP-1 na motilidade 

gastrointestinal, em particular o esvaziamento gástrico, são de especial interesse porque 

pode potencialmente reduzir a glicose pós-prandial.   

 O retardamento do esvaziamento gástrico reduz a entrada de glicose pós-

prandial para a circulação sistêmica e, portanto, embota as variações da glicemia pós-

prandial (70). Isso ressalta a importância do esvaziamento gástrico em determinar as 

variações da glicemia pós-prandial. Estas propriedades do GLP-1, tomadas em conjunto 

com a forte correlação entre os níveis circulantes de GLP-1 e taxa de esvaziamento 

gástrico (71), levaram alguns autores a sugerir que as ações de esvaziamento gástrico de 
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GLP-1 podem ser tão ou ainda mais importantes do que as ações incretinas do GLP-1, 

conforme delineado e revisado por Nauck e colaboradores (69, 72).    

 

1.5.2 Efeitos do GLP-1 no cérebro  

          A síntese de GLP-1 também foi detectada em corpos celulares dos neurônios do 

núcleo do trato solitário, nas partes dorsal e ventral do sistema reticular medular do 

tronco cerebral (73). No entanto, o GLP-1 tem sido encontrado em fibras nervosas 

peptidenérgicas por toda parte do cérebro, onde serve como um neurotransmissor, com 

maiores concentrações nas áreas do hipotálamo; região que está intimamente envolvida 

no controle da ingestão alimentar e do apetite.    

          No cérebro, os receptores de GLP-1 são expressos principalmente nas regiões 

responsáveis pela regulação da ingestão de alimentos (74). A administração de doses 

baixas de GLP-1 na intra-cérebro ventricular (ICV) resultou na inibição da ingestão de 

alimentos (75-77). A administração periférica de GLP-1 em humanos aumenta a 

saciedade e reduz a ingestão de alimentos (78, 79), por meio de um mecanismo que 

ainda não é claro, mas que possivelmente engloba as ações centrais deste peptídeo. Uma 

possibilidade é que o GLP-1 periférico atue em fibras aferentes vagais, permitindo a 

modulação do GLP-1 na transmissão neuronal no sistema nervoso central (SNC) (80).   

        Em primatas e roedores saudáveis e diabéticos, a administração sistêmica de um 

análogo do GLP-1 induziu uma redução significativa da ingestão de alimentos e, 

consequentemente, menor ganho de peso foi também observado (80). Em indivíduos 

normais, a administração intravenosa de GLP-1 em níveis fisiológicos aumentou a 

sensação de saciedade e reduziu a ingestão de alimentos (78).  Efeitos semelhantes 
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foram observados em indivíduos obesos, bem como em pacientes com diabetes tipo 2 

(79, 81). Em pacientes diabéticos tipo 2 tratados com uma infusão subcutânea de GLP-1, 

a redução de ingestão de alimentos foi sustentada e associada com a perda de peso (81).  

  

 1.5.3 Efeitos cardiovasculares do GLP-1 

 Uma série de evidências indica que o GLP-1 tem efeitos benéficos sobre a 

função do miocárdio. In vitro, os agonistas do GLP-1R ativam vias citopropotetoras e 

exercem ações anti-apoptóticas em cardiomiócitos expostos a diferentes estímulos como 

ceramida, palmitato, estaurosporina e fator de necrose tumoral alfa, TNF-α (82, 83). 

Adionalmente, o GLP-1 nativo atenua o tamanho do infarto após isquemia/reperfusão in 

vivo bem como em corações isolados perfundidos (84), e o liraglutide melhora o 

desfecho pós-infarto do miocárdio tanto em camundongos não-diabéticos como 

diabéticos (85). Cabe ressaltar que estes resultados em estudos in vitro e pré-

clínicos, são corroborados por estudos clínicos, haja vista que o tratamento com GLP-1 

ou exenatida melhoraram significativamente a função cardíaca em pacientes que 

sofreram infarto agudo do miocárdio e/ou disfunção ventricular esquerda e que não 

apresentavam histórico diabetes ou intolerância à glicose (86, 87). 

1.5.4 GLP1 no músculo, tecido adiposo e fígado 

        O GLP-1 parece ter efeitos semelhantes à insulina nos principais tecidos extra 

pancreáticas, participa na homeostase da glicose e do metabolismo lipídico em tecidos 

como o músculo, fígado e tecido adiposo. O GLP-1 também estimula a captação de 

glicose, a lipogênese e lipólise em adipócitos e tem a capacidade de estimular a síntese 
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de ácidos gordos em cultura de tecido adiposo (88). Vários estudos mostram que a 

injeção de um adenovírus recombinante que expressa GLP-1 em ratos diabéticos obesos 

aumenta a absorção de glicose estimulada por insulina, em adipócitos (89), e o GLP-1 

também aumenta a absorção de glicose estimulada por insulina, juntamente com um 

aumento dos níveis de transportadores de glicose na linhagem células 3T3- L1 (90). 

Em adipócitos humanos, o GLP-1 e o exendin-4, ao contrário do exendin-9, 

aumentam a captação de glicose em associação com a ativação da PI-3K e MAPK, e este 

efeito é prejudicado em pacientes obesos (91). As vias PI-3K e MAPK também estão 

envolvidas na lipogênese e lipólise em adipócitos de rato mediadas por GLP-1 (92).  

          A infusão de GLP-1 em ratos também reduz o fluxo linfático intestinal, absorção 

de triglicérides, e produção de apolipoproteína, embora não afeta a absorção de 

colesterol, sugerindo o efeito do GLP-1 em limitar os níveis de lipídeos, como a glicose, 

após as refeições (93).  

          Efeitos estimulantes do GLP-1 sobre a atividade da glicogênio-sintetase α e da 

síntese de glicogênio têm sido demonstrados em hepatócitos isolados de ratos normais e 

diabéticos (94), e estes efeitos parecem ocorrer através de uma via de sinalização celular 

que envolve a ativação de PI-3K, PKB e PKC (94). Estudos recentes demonstraram que 

a transdução de GLP-1 utilizando o sistema de adenovírus em ratos diabéticos obesos 

reduz a gliconeogênese hepática e a expressão hepática de fosfoenolpiruvato 

carboxicinase, glicose-6-fosfatase e síntese de ácido graxo, melhora a sinalização e 

sensibilidade à insulina (89). 

 

 



19 
 

1.5.5 Efeitos renais do GLP-1 

         Vários trabalhos realizados em humanos e em animais de experimentação 

constataram e confirmaram as propriedades diuréticas e natriuréticas resultantes da 

infusão sistêmica de doses farmacológicos de GLP-1 e de seus análogos (95-101). Em 

um destes trabalhos, verificou-se que a infusão intravenosa contínua de GLP-1 por três 

horas em indivíduos saudáveis e obesos aumentou o fluxo urinário, a excreção de sódio 

e reduziu a secreção de hidrogênio (96). Estes dados implicam que as ações diuréticas e 

natriuréticas do GLP-1 podem ser mediadas, ao menos em parte, pela inibição da 

atividade da isoforma 3 do trocador Na⁺/H⁺ (NHE3) em túbulo proximal renal. Esta 

hipótese foi validade pelo nosso grupo de pesquisa por meio de experimentos de 

microperfusão estacionária in vivo nos quais observamos que a perfusão tubular 

proximal com GLP-1 (20 nM) reduz significativamente a atividade do NHE3 em túbulo 

proximal renal (97). Esta inibição da atividade do NHE3 induzida pelo GLP-1 é 

acompanhada por um aumento dos níveis de fosforilação dos resíduos de serina 552 e 

605, sítios consenso para proteína cinase A (PKA), presentes na cauda citoplasmática do 

transportador (Figura 7) (97). 
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Figura 7 - Ações farmacológicas do GLP-1 na função tubular modulam a atividade do 

NHE3. A) Proteínas de membrana de córtex renal de ratos infundidos com solução controle ou 

GLP-1 (1 µg/kg/min) foram submetidas à SDS-PAGE, transferidas para membranas PVDF e 

incubadas com anticorpo monoclonal contra serina 552, serina 605, NHE3 total e anti-actina.   
B) Representação gráfica dos níveis de expressão relativa do NHE3 total e fosforilada em 

membranas microvilares e C) Papel da PKA na mediação dos efeitos do GLP-1 sobre a atividade 

do NHE3 em túbulo proximal. (Reprodução de Crajoinas et al, 2011) (97). 
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Observou-se também que a infusão sistêmica de GLP-1 em roedores está 

também associada com alterações na hemodinâmica renal, uma vez que tal peptídeo 

aumenta o fluxo plasmático renal e o ritmo de filtração glomerular (97, 98). Estes 

achados sugerem que além de exercer ações inibitórias sobre a reabsorção de sódio em 

túbulo proximal, o GLP-1 também pode exercer efeitos vasodilatadores sobre a 

vasculatura renal.  

  Estudos conduzidos em nosso laboratório (manuscrito em revisão) foi observado 

que o GLP-1 promove vasodilatação em anéis isolados de artérias renais provenientes de 

ratos Wistar, como mostra a Figura 8. Foi observado também que a ação vasodilatadora 

do GLP-1 independe do endotélio, uma vez que a remoção destas células não bloqueou o 

relaxamento; além disso, a pré-incubação de alguns anéis de artéria renal com o inibidor 

seletivo da enzima óxido nítrico sintase (NOS), o N(w)-nitro-L-arginina metil éster (L-

NAME dicloridrato, 100μM), não modificou a resposta do vaso ao GLP-1. Este efeito 

parece não envolver a participação de prostanóides, já que a resposta vascular a tal 

peptídeo não se alterou na presença de indometacina. Estes achados estão ilustrados na 

Figura 8. Ademais, para analisar o possível papel da via de sinalização do AMPc, 

ativada pela ligação do GLP-1 ao seu receptor GLP-1R no leito vascular renal, foi 

observado um aumento estatisticamente significante na concentração de AMPc na 

presença de 20nM GLP-1 (81,7 ± 14,0 vs. 8,7 ± 1,2 pmol/mg proteína/30 min) em 

relação à condição basal. 
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Figura 8. Efeito vasodilatador promovido pelo GLP-1 sobre a artéria renal de ratos 

Wistar. Artérias renais de ratos Wistar foram removidas e divididas em segmentos cilíndricos 

(3-4 mm), livres dos tecidos conectivo e adiposo. Em algumas artérias, a camada endotelial foi 
removida mecanicamente. Cada anel foi colocado em cuba contendo solução de Krebs-

Henseleit, a fim de obter o registro de tensão isométrica. Após a obtenção de um platô, foram 

realizadas curvas concentração-resposta, cumulativas, ao GLP-1 (10-10 a 10-6 M). Alguns anéis 

foram pré-incubados com o inibidor não seletivo da enzima óxido nítrico sintase (NOS), o N(w)-
nitro-L-arginina metil éster (L-NAME dicloridrato, 100 μM), ou indometacina, por 30 minutos 

antes da curva concentração-resposta ao GLP-1 resposta vascular a este peptídeo. 
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1.6 Isoforma 3 do Trocador Na⁺/H⁺ (NHE3) 

O NHE3 está presente, principalmente, na membrana apical das células 

epiteliais renais e gastrointestinais (102, 103). Esta isoforma de trocador Na
+
/H

+
 é a mais 

abundante no rim e está localizada na membrana apical do túbulo proximal e na alça fina 

e espessa ascendente. Em túbulos proximais de mamíferos, NHE3 é a isoforma do 

trocador Na
+
/H

+
 mais abundante em membrana apical, sendo responsável pela 

reabsorção de grande parte do NaCl e NaHCO3 filtrados nos glomérulos (104-109). Esta 

isoforma de trocador tem, portanto, papel essencial na homeostase de volume, na 

homeostase ácido-base e na determinação dos níveis de pressão arterial sistêmica.  

          A regulação do NHE3 pode ocorrer via múltiplos mecanismos celulares e 

moleculares que incluem a fosforilação direta da cauda citoplasmática do trocador por 

proteína cinase A (110-112) (Figura 9), a translocação do NHE3 da superfície da 

membrana plasmática para vesículas subapicais (113-116) e a interação com proteínas 

acessórias (112, 117-120). 

O NHE3 é inibido por uma série de hormônios cujos receptores específicos 

ativam a proteína cinase A (PKA), fosforilando diretamente a porção citoplasmática 

deste trocador. Em 2005, Kocinsky e colaboradores (110) publicaram um trabalho 

caracterizando dois anticorpos monoclonais fosfo-específicos, sendo que um deles 

reconhece o NHE3 somente quando a serina 552 está fosforilada e outro que reconhece 

o NHE3 somente quando a serina 605 está fosforilada. A geração destes reagentes 

permitiu demonstrar que estes dois sítios consenso para a PKA são regulados 

fisiologicamente tanto in vitro como in vivo. Estudos posteriores demonstraram que, 

embora seja essencial para desencadear a inibição da atividade deste transportador, a 
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fosforilação das serinas 552 e 605 precede a inibição da troca Na⁺/H⁺ mediada por 

NHE3 (121). Os mecanismos pelos quais a fosforilação destas serinas pode resultar em 

subseqüente inibição do trocador possivelmente envolvem alterações no tráfego 

subcelular do NHE3 e/ou modulação da interação deste transportador com proteínas 

reguladoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura secundária do NHE3.  O NHE3 é composto por 12 domínios 

transmembranares e um grande domínio C-terminal citosólico. Os domínios transmembranares 

implicados no transporte de íons estão destacados em amarelo. A figura indica também os 
NHERFs (porção regulatória) e as serinas P 552 e P605 que são fosforiladas por uma proteína 

quinase A (PKA), além de mostrar o sítio de interação da DPPIV com este permutador. 

(Reprodução adaptada de Alexander RT et al; The J. Exp. Biol , 2009) (122).   
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A membrana de borda em escova das células de túbulos proximais renais é 

composta por dois microdomínios que são bem distintos do ponto de vista estrutural e 

funcional. As microvilosidades consistem de filamentos de actina dispostos 

paralelamente e interligados pela proteína vilina. Sua função é amplificar a área de 

superfície da membrana apical do túbulo proximal, aumentando a capacidade destas 

células de transportar substâncias presentes no fluido luminal. Na base da borda em 

escova, a membrana plasmática forma invaginações citoplasmáticas originando a região 

intermicrovilar das vesículas revestidas de clatrina. O microdomínio intermicrovilar 

(IMV) é enriquecido na proteína megalina e está envolvido nas etapas iniciais da 

endocitose de proteínas que ocorre nas células do túbulo proximal (113, 123). 

Identificou-se que em condições fisiológicas o NHE3 é igualmente distribuído entre 

estes dois microdomínios (113).  

          Adicionalmente, Biemesderfer e colaboradores (14) observaram que uma fração 

do NHE3 que reside na base das microvilosidades pode servir como um pool interno de 

reserva que é recrutado com a estimulação por agonistas. Estudos recentes 

demonstraram que o NHE3 pode transitar entre e corpo e a base das microvilosidades da 

membrana apical e que estas translocações são acompanhadas por mudanças no 

transporte renal de sódio (114). Em resposta a agentes natriuréticos como o aumento da 

pressão de perfusão renal, o NHE3 migra do corpo para a base das microvilosidades 

(124). Por sua vez, notou-se que, em condições como ativação do sistema nervoso 

simpático e tratamento com insulina, que aumentam a atividade deste transportador, o 

NHE3 é redistribuído da base para a superfície das MMVs da membrana apical (116).  
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1.7 Hipótese de trabalho 

 Apesar de existirem fortes evidências que o GLP-1 é capaz de promover 

natriurese e diurese, e que estes efeitos ocorrem através da modulação do NHE3, todos 

os experimentos conduzidos até o momento utilizaram análogos do GLP-1 ou o GLP-1 

administrado de forma exógena ou foram conduzidos in vitro. Não existe nenhum estudo 

que tenha avaliado o papel do GLP-1 endógeno na homeostase de sódio e água nem o 

papel fisiológico deste hormônio incretina na modulação do NHE3. Neste estudo, 

testamos a hipótese que o GLP-1 endógeno exerce efeitos sobre a função renal. 

Ademais, investigamos os mecanismos pelos quais este hormônio, anteriormente 

relacionado apenas ao controle da glicemia, controla a excreção renal de bicarbonato de 

sódio e água.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Testar a hipótese que o GLP-1 endógeno exerce efeitos sobre a função renal e 

investigar os possíveis mecanismos envolvidos.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Testar a hipótese que a administração sistêmica do antagonista do receptor GLP-

1R exendin-9 diminui o fluxo plasmático renal e o ritmo de filtração. 

 

 Testar a hipótese que o antagonismo do receptor GLP-1R estimula a atividade 

do NHE3 em túbulo proximal renal.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Modelos Experimentais 

 Todos os procedimentos realizados neste estudo foram submetidos e aprovados 

pela Comissão de Ética em Pesquisa e Experimentação Animal da Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo (CAPPesq), de acordo com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). Foram utilizados ratos Wistar com idade entre 2-3 meses de vida (230-280 

g), comprados no  Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, SP. Os animais foram mantidos no biotério do Instituto do Coração, Hospital das 

Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), em 

gaiolas, sob condições controle de temperatura (22°C), de umidade (60%) e ciclo claro-

escuro de 12 horas, com livre acesso à água e à alimentação. 

No dia do experimento os animais foram anestesiados com tiopental (50mg/Kg) 

por via intraperitoneal e colocados em uma mesa cirúrgica aquecida (37˚C) para manter 

a temperatura corporal. A traqueia foi canulada com um cateter PE-240 e para a infusão 

do exendin-9 (100ug/kg), outro cateter, PE-60, foi inserido na veia jugular esquerda. 

Para coleta de urina, a bexiga foi canulada com um cateter PE-100. O exendin-9 na dose 

de 100ug/kg (125) ou veículo (4% BSA/salina) foi infundido em uma taxa de 40 µl/min 

por um período de 30 minutos. É digno de nota que todos os animais foram submetidos a 

uma infusão prévia de solução salina com 4% de BSA por 30 minutos para minimizar as 

diferenças de hidratação de cada animal. Vale ressaltar que os efeitos renais agudos do 

GLP-1 por bloqueio do GLP-1R pelo antagonista exendin-9 foram avaliados em ratos 
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submetidos ao jejum de 8 horas para evitar possíveis diferenças pós-prandiais nos níveis 

circulantes de GLP-1. 

Para monitorar a pressão arterial média (MP100; Biopac Systems, Inc. Santa 

Barbara, CA) e permitir a coleta de sangue arterial durante o LVT-MV, um cateter      

PE-60 foi inserido na artéria carótida direita. No final do experimento, o fluxo sanguíneo 

renal foi medido com uma sonda de monitorização constante invasiva inserido na artéria 

renal (fluxômetro 1RB4051 - Transonic Systems Inc TS 402, medidor de fluxo 

perivascular).  

A resistência vascular renal foi calculada pelo quociente entre a pressão arterial e 

o fluxo sanguíneo renal, e expressa em mmHg/ml/min. O sangue arterial foi coletado no 

momento do sacrifício para determinar as concentrações de sódio, lítio, bicarbonato, 

creatinina, glicose e insulina plasmáticos. Os rins foram removidos em seguida, para a 

preparação de proteínas de membrana a partir do córtex renal.  

 

3.2 Análises do sangue   

O sódio, bicarbonato e pH plasmáticos foram medidos pelo analisador de 

eletrólitos (ABL800 FLEX, Radiometer Copenhagen). Os níveis circulantes de insulina 

foram determinados no estado de jejum e foi determinada por ensaio imuno-enzimático 

(Millipore) de acordo com as instruções do fabricante. Para a determinação do GLP-1 

ativo no estado de jejum, o sangue recém retirado foi transferido para tubos contendo 

EDTA (1 mg/ml) para evitar a coagulação do sangue e 10 µM do inibidor da enzima 

DPPIV P32/98 (Abcam, Cambridge, MA) para evitar a degradação do GLP-1.             

As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 RPM a 4 °C durante 10 min.          
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As amostras de soro foram aliquotadas em tubos de microcentrífuga e armazenadas a      

-80°C. As concentrações de GLP-1 ativo (7-36) foram obtidas por ensaio imuno-

enzimático (Millipore, Billerica, MA).  

 

3.3 Avaliação da Função Renal 

O volume urinário foi avaliado pelo método gravimétrico, pela diferença do peso 

do tubo antes e após a coleta da urina e o fluxo urinário foi estimado dividindo-se o 

volume urinário pelo tempo de coleta corrigido pelo peso do rato. Os resultados foram 

expressos em μL/min/kg.  

         O ritmo de filtração glomerular foi estimado por meio do clearance da creatinina,  

calculado pela fórmula (UCr x V / PCr), sendo UCr correspondente à concentração urinária 

de creatinina, V o fluxo urinário e P a concentração plasmática de creatinina. Os 

resultados foram expressos em mL/min/kg. A concentração de creatinina urinária foi 

determinada por meio de um kit comercial (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil) e a 

creatinina plasmática foi medida em um aparelho  Beckman Coulter Synchron CX7 

Analyzer (Beckman Coulter, Fullerton, CA). 

         A carga excretada de Na
+
 representa a quantidade de sódio excretada na urina por 

unidade de tempo, calculado pela fórmula (UNa x V ), sendo UNa a concentração urinária 

de sódio e V o fluxo urinário. Os resultados são expressos em mEq/min/kg.  

         A concentração urinária de lítio foi medida por fotometria de chama (Micronal 

B262, São Paulo, SP, Brasil).  O clearance do lítio representa a depuração plasmática do 

lítio por minuto, calculada pela fórmula (ULi x V / PLi), sendo ULi a concentração 
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urinaria de lítio, V o fluxo urinário e PLi a concentração plasmática de lítio. Os 

resultados são expressos em mL/min/kg. 

 

3.4 Excreção de AMPc urinário 

        A concentração de AMPc na urina foi determinada por ensaio imuno-enzimático 

(Arbor Assays, Michigan, Estados Unidos) de acordo com as instruções do fabricante. A 

excreção de AMPc foi calculada multiplicando o volume de urina pela concentração de 

AMPc  na urina.  

 

3.5 Determinação da Atividade do Trocador NHE3 

        A atividade do NHE3 em túbulos proximais renais in vivo foi determinada pelo 

processo de microperfusão estacionária. Para isso, os ratos foram anestesiados e levados 

a uma gaiola de Faraday e colocados em decúbito dorsal em uma mesa cirúrgica 

aquecida a 37ºC. Foi feita uma incisão na porção ventral do pescoço para realizar a 

traqueostomia. Em seguida, a jugular foi canulada para infundir uma solução fisiológica 

com manitol 3%, a 0,5 mL/min, com o intuito de tornar os túbulos mais visíveis. Feito 

isso, os ratos tiveram o rim esquerdo exposto, fixado e imobilizado com solução de 

Ringer Agar 5% in situ em um suporte.  

     A mesa cirúrgica foi posicionada abaixo de um microscópio estereoscópio (Olympus 

SZPT, Japão). Como fonte de luz utilizou-se uma lâmpada de projetor de tungstênio que 

teve sua luz canalizada ao rim através de um bastão de quartzo. Os túbulos renais foram 

observados utilizando-se um aumento de 40 a 100 vezes. O rim foi, durante todo o 

período, banhado por solução Ringer à 37ºC. A cauda do rato foi seccionada na 
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extremidade e mergulhada em becker contendo solução salina e fazia contato elétrico 

por ponte de agar de KCl com uma hemicélula de Ag/AgCl.  

Após este prévio preparo, foram iniciados os experimentos de microperfusão 

estacionária que foram realizados da forma descrita anteriormente (126). Túbulos 

proximais foram perfundidos por meio de uma micropipeta dupla: um ramo da 

micropipeta foi utilizado para injetar solução de perfusão corada com verde-FDC (100 

mM NaCl e 25 mM NaHCO3) e o outro para injetar óleo de rícino corado com Sudan-

black. A taxa de acidificação tubular foi medida injetando-se uma gota de solução de 

perfusão entre as colunas de óleo e seguindo mudanças do pH luminal em direção a um 

nível estacionário (perfusão estacionária). Para avaliar o papel do GLP-1/GLP-1R na 

taxa de reabsorção de bicarbonato (JHCO3-) no túbulo proximal, adicionou-se à solução de 

HCO3
-
 20 nM GLP-1 e/ou 2μM exendin-9 (Ex-9), ou apenas salina (CRTL). O pH 

luminal foi medido por meio de um microeletrodo de dois ramos, sendo um preenchido 

com H
+
 ionóforo (cocktail B; Fluka, Buchs, Alemanha) e o outro com solução de 

referência corada com verde-FDC (Figura 10).  
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Figura 10 – Representação esquemática do sistema utilizado para medir a atividade do 

NHE3 em túbulo proximal renal de ratos Wistar. À direita, uma micropipeta dupla; no meio, 
uma micropipeta de um ramo e à esquerda, um microeletrodo de dois ramos perfurando um 

segmento do nefro proximal. O túbulo proximal foi perfundido por meio de uma micropipeta 

dupla. A taxa de acidificação tubular foi medida injetando-se uma solução de perfusão entre as 

colunas de óleo seguindo as mudanças do pH luminal em direção a um nível estacionário 
(perfusão estacionária). P: solução de perfusão; C: óleo de rícino; R: solução de referência; IE: 

resina de troca iônica sensível a H
+
; S: solução experimental. 

        

A voltagem entre os ramos do microeletrodo, representando a atividade luminal 

do H
+
, foi continuamente digitalizada por um microcomputador acoplado a um 

conversor análogo-digital (Lynx, São Paulo, Brasil) pelo qual os dados foram obtidos e 

processados. A taxa de acidificação tubular (t1/2) foi calculada como a meia vida da 

redução da concentração de íon bicarbonato (HCO3
-
) injetado ao nível estacionário. O 

nível de reabsorção de HCO3
-
 (JHCO3-) foi calculado através da equação (127): 

    
2

2ln
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r
HCOHCO

t
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Onde t
1
/2

 
é a meia vida da reabsorção de bicarbonato, r é o raio do túbulo, e (HCO3

-
)0 e 

(HCO3
-
)S são as concentrações de HCO3

-
 injetada e HCO3

-
 a nível estacionário, 

respectivamente. 

 

3.6 Preparação de proteínas de homogenato e membranas de córtex renal 

A cápsula renal foi removida com o auxílio de uma pinça, cortou-se o rim ao 

meio e retiraram-se as porções referentes ao córtex, que foram imediatamente 

transferidas para um frasco contendo tampão fosfato-salino (PBS), gelado, constituído 

por 150 mM NaCl; 2,8 mM fosfato de sódio monobásico e 7,2 mM fosfato de sódio 

dibásico; pH 7,4). Os seguintes inibidores de protease foram adicionados a este tampão: 

pepstatina A (0,7 μg/ml), leupeptina (0,5 μg/ml) e PMSF (40 μg/ml). Em seguida, 

homogeneizou-se com homogeneizador de tecidos (POLYMIX® PX-SR50E, 

Kinematica Inc.). O homogenato foi então aliquotado e acondicionado em -80˚C. A 

fração correspondente à preparação de proteínas totais de membrana de córtex renal foi 

isolada do homogenato por meio de centrifugações diferenciadas (P), assim efetuadas: 

P1: 4000 rpm por 10 minutos e P2: 28000 rpm por 90 minutos. Após a centrifugação P1, 

salvou-se o sobrenadante e descartou-se o “pellet”. Após a centrifugação P2, descartou-

se o sobrenadante. O “pellet” final obtido foi ressuspenso em tampão PBS, aliquotado e 

acondicionado em -80ºC.  

A determinação da concentração de proteínas da preparação de proteínas de 

membrana de córtex renal foi obtida pelo método de Lowry (128). O método consiste na 

adição de hidróxido de sódio, de carbonato de cálcio, de sulfato de cobre e de tartarato 

de sódio a uma mistura contendo proteínas. Adiciona-se ainda Folin-fenol Ciocalteau no 
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qual há um constituinte ativo que sofre redução quando reage com proteínas na presença 

do cobre em solução alcalina produzindo um complexo de coloração azul com absorção 

máxima em 750 nm.  

 

3.7  Eletroforese em gel de poliacrilamida–SDS para proteína 

  Amostras de proteínas de membranas corticais renais foram ressuspensas em 

tampão de amostra para eletroforese (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8; SDS 2,0%; glicerol 

20%; -mercaptoetanol 1,96%; azul de bromofenol 0,01%). Adicionou-se aos géis um 

padrão de massa molecular (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope, Bio-Rad) para 

estimar a massa das proteínas extraídas de córtex renal. Para separação das proteínas, a 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS foi feita segundo Laemmli (129), 

onde o gel de corrida era constituído de acrilamida 7,5%; o de empilhamento 3% e a 

espessura do gel 1,5 mm. As amostras de eletroforese foram aplicadas no gel imerso em 

tampão de eletroforese (Tris-base 25 mM pH 7,4; glicina 192 mM). A corrida foi 

interrompida de acordo com o tamanho das proteínas de interesse, tomando como base o 

padrão de massa molecular. 

 

3.8  Immunoblotting 

Após a eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS, as proteínas isoladas de 

córtex renal de ratos Wistar contidas no gel foram transferidas para uma membrana de 

PVDF (Immobilon-P Transfer Membrane, Millipore). A membrana havia sido 

previamente tratada com metanol 100% por 2 minutos, água MilliQ por 2 minutos e 
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equilibrada em tampão de transferência (Tris-base 25 mM, glicina 192 mM, metanol 

20%) por pelo menos 5 minutos. Para a transferência utilizou-se um sistema tipo 

sanduíche, submerso em tampão de transferência, sobre o qual foi aplicada uma 

voltagem de 500 mV por tempo 4 horas a 4˚C. Em seguida, a membrana foi corada por 

10 minutos com Ponceau (Ponceau S – Sigma - 0,1%; ácido acético 10%) e descorada 

com água MilliQ, até que as bandas desejadas pudessem ser visualizadas.  

         Após a transferência, a membrana foi colocada numa solução de bloqueio (NaCl 

150mM; fosfato de sódio monobásico 2,8 mM; fosfato de sódio dibásico 7,2 mM; leite 

em pó desnatado 5%, Tween-20 0,1%) durante uma hora, para bloquear possíveis 

ligações inespecíficas. A seguir, a membrana foi incubada com anticorpo primário 

(Tabela 1) mantendo-o por 12 horas a 4˚C com leve agitação. Foram feitas a seguir 

cinco lavagens, de 5 minutos cada, com solução bloqueio. 

        A membrana foi então incubada por 1 hora com anticorpo secundário conjugado a 

peroxidase (HRP), em solução de bloqueio (Tabela 1). A membrana foi novamente 

lavada conforme acima descrito. Em seguida, adicionou-se PBS 1% para retirar o 

excesso de solução bloqueio e incubou-se a membrana durante 1 minuto, sob leve 

agitação, com ECL (Amersham); reagente para imuno-detecção através de 

luminescência. Em seguida, a membrana foi colocada em um fotodocumentador (GE 

Healthcare) para visualização das bandas e captura pelo software ImageQuant LAS 4000 

(GEHealthcare) para posteriormente serem analisadas por densitometria por meio do 

software Image J (Scion). 
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Tabela 1 – Lista dos anticorpos primários utilizados no experimento de 

immunoblotting 

 

Anticorpo Marca Diluição Solução 

Bloqueio 

Referência 

NHE3 

 (clone 3H3) 

Doação 

PSA (Yale) 

1:500 Leite (110) 

 

NHE3-PS552 

(clone 14D5) 

 

Santa Cruz 

Biotechnology 

 

1:1000 

 

Leite 

 

(110) 

 

Actina 

 

Merck 

 

1:50000 

 

Leite 

 

(130) 

 

p-Ser/Thr 

PKA 

 

Cell Signaling 

Technology 

 

1:2000 

 

BSA 

 

(131) 

 

EPAC 1 

 

Cell Signaling 

Technology 

 

1:2000 

 

Leite 

 

- 

 

3.9 Análises estatísticas 

 Os resultados foram avaliados através do teste t de Student para comparações 

entre dois grupos e One-way ANOVA complementado pelo teste post-hoc de Bonferroni 

foi utilizado para detectar diferenças entre três grupos ou mais grupos com distribuição 

normal. Os resultados foram considerados significativos para P <0,05. Todos os 

resultados são apresentados como média ± SE, com n indicando o número de 

observações. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Concentração de AMPc urinário e atividade da PKA  

Com a intenção de avaliar se o GLP-1 endógeno regula a função renal de ratos 

normotensos, infundimos, agudamente, 100 µg/kg exendin-9, antagonista do receptor de 

GLP-1 (GLP-1R). Ratos que  receberam salina foram utilizados como controle. Tendo 

em vista o fato da concentração de GLP-1 circulante depender diretamente do estado 

pós-prandial, os ratos dos dois grupos foram mantidos em jejum por 8 horas. A Tabela 2 

mostra que as concentrações plasmáticas de glicose, insulina e GLP-1 eram similares 

entre os ratos tratados com exendin-9 e aqueles tratados com veículo.   

 

Tabela 2. Valores de peso corporal, pressão arterial, níveis glicose, insulina e   

GLP-1 plasmáticos em jejum. 

 CTRL EXENDIN-9 

Peso corporal (g) 254 ± 5 (18) 253 ± 9 (16) 

Glicose (mg/dL) 106 ± 8 (14) 113 ± 12 (12) 

Insulina (ng/mL) 0,41 ± 0,04 (14) 0,44 ± 0,07 (12) 

GLP-1 ativo (pg/mL) 11,5 ± 0,6 (14) 11,3 ± 0,9 (12) 

PAM inicial (mm Hg) 112 ± 5 (14) 111 ± 4 (12) 

PAM final (mm Hg) 117 ± 9 (14) 122 ± 4 (12) 

Número de ratos por grupo está indicado em parênteses.  
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O GLP-1R é um receptor acoplado à proteína Gs, e, quando ativado por seu 

ligante, ativa a adenil ciclase, levando a um aumento dos níveis de cAMP intracelular e 

consequente ativação da atividade da PKA bem como da EPAC. Este último efetor, no 

entanto, parece ser órgão dependente. A Figura 11 mostra que foi possível bloquearmos 

a sinalização do GLP-1R no rim ao administrarmos exendin-9 por via sistêmica, uma 

vez que os níveis de cAMP urinário (Figura 11A) bem como a atividade da PKA (Figura 

11B-C) foram reduzidos nos ratos que receberam droga comparados aos que receberam 

veículo. Cabe mencionar que a atividade da PKA foi avaliada por meio de 

immunoblotting, utilizando um anticorpo que reconhece substratos fosforilados desta 

cinase. Como pode ser visto na Figura 11C, a percentagem de proteínas fosforiladas por 

PKA foi significativamente menor nos animais infundidos com EX-9 em comparação 

com os animais controles. 
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Figura 11 - A infusão sistêmica do antagonista do GLP-1R bloqueia a sinalização do  
AMPc / PKA nos rins.  A) A concentração de AMPc na urina foi determinada por ensaio imuno 

enzimático (DetectX AMP cíclico direta Ensaios Arbor, MI) de acordo com instruções do 

fabricante. A excreção urinária de AMPc foi calculado através da multiplicação do volume de 

urina obtidas na concentração de AMPc por ELISA. Controle (n = 10) e EX-9 (n = 7). N 
representa o número de animais por grupo. Os valores são expressos em média ± SE. * P <0,05 

vs. CTRL. B) Os níveis de fosforilação de substratos de PKA (pSer/Thr) no córtex renal de ratos 

tratados com exendin-9 (EX-9) ou solução salina (Ctrl). Amostras equivalentes de proteína de 
membrana (25 μg) isolada a partir do córtex renal de ratos Wistar foram sujeitos a SDS-PAGE, 

transferidos para membrana de PVDF e analisadas por imunoblotting. As membranas foram 

incubadas com anticorpo que reconhece substratos fosforilados PKA (1: 2000) e, 

subsequentemente, com um anticorpo contra actina (1: 50000) o qual foi utilizado como um 
controle interno. N = 6 / grupo. C) Representação gráfica da expressão dos níveis de fosforilação 

de substratos de PKA no córtex renal de ratos tratados com exendin-9 (EX-9) ou solução salina 

(Ctrl).  Valores expressos em média ± SE. *** P <0,0001 vs. CTRL.  
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4.2 Expressão da EPAC1 em membrana de córtex renal  

 A cascata de sinalização induzida pela ligação do GLP-1 ao receptor de GLP-1R 

também pode envolver a ativação da proteína diretamente ligada ao AMPc (EPAC) 

(132). Além disso, foi demonstrado em cardiomiócitos de ratos expostos ao análogo de 

GLP-1 (liraglutide) que a ativação do GLP-1R promove a translocação da EPAC do 

citoplasma para a membrana da célula, subcompartimento celular em que EPAC é ativa 

(133). Diante do exposto, a expressão da proteína EPAC1 foi avaliada em homogenato 

de córtex de rim e na fração de membrana de córtex renal para determinar se o 

antagonismo do GLP-1R por exendin-9 poderia diminuir a expressão da EPAC na 

membrana do córtex renal de ratos. Como pode ser visto nas Figuras 12A e 12B, não 

houve alteração na expressão de EPAC1 na superfície celular, sugerindo que a via   

GLP-1R/AMPc/ EPAC não está envolvida nos efeitos renais do GLP-1 endógeno.   
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Figura 12 - A infusão sistêmica do antagonista do receptor de GLP-1 exendin-9 não afeta a 
expressão ou localização da EPAC no córtex renal. A) Amostras equivalentes (75 μg) 

proteína isolada de membrana do córtex renal de ratos tratados com exendin-9 (EX-9) ou veículo 

(CTRL) foram sujeitos a SDS-PAGE, transferidos para membrana de PVDF e analisadas por 

"immunoblotting". B) Representação gráfica da expressão da EPAC1 em membrana de córtex 
renal. C) Amostras equivalentes (150 μg) de proteína de homogenato de córtex renal de ratos 

tratados com exendin-9 (EX-9) ou veículo (CTRL) foram submetidas a SDS-PAGE, transferidos 

para membrana de PVDF e analisadas por "immunoblotting". D) Representação gráfica da 
expressão da EPAC1 em homogenato de córtex renal.   (n = 4 / grupo).  
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4.3 Efeitos do bloqueio da via da PKA e da EPAC sobre as ações inibitórias do 

GLP-1 na atividade do NHE3 em túbulo proximal 

Visando confirmar os achados da Figura 12, ou seja, que a EPAC não medeia os 

efeitos renais do GLP-1, nós procuramos examinar se o efeito inibitório do GLP-1 sobre 

o NHE3 envolve apenas a ativação da PKA e não da EPAC. Por meio da microperfusão 

estacionária in vivo, nós fomos capazes de verificar que o inibidor da PKA, H89 (10 

µM), impediu completamente o efeito inibitório do GLP-1 na reabsorção de bicarbonato 

no túbulo proximal renal (Figura 13). Quando H89 foi adicionado por si só ao fluido 

luminal, não foi observado influência na taxa de reabsorção de bicarbonato basal. No 

entanto, o inibidor da EPAC, ESI (50 µM), não bloqueou o efeito do GLP-1 sobre o 

NHE3, e quando o ESI foi adicionado sozinho nenhuma influência foi observada. Os 

achados das Figuras 12 e 13 indicam que a EPAC não está envolvida nos efeitos renais 

do GLP-1 endógeno e que esta via também não está envolvida na regulação do NHE3 

por GLP-1. 
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Figura 13 - PKA medeia os efeitos inibidores do GLP-1 sobre a atividade de NHE3 no 

túbulo proximal. A atividade do NHE3 foi medida in vivo através de microperfusão 

estacionária. Taxa de bicarbonato (JHCO3-) nos túbulos proximais perfundidos com solução 
controle (n = 14), 20 nM GLP-1 (n = 8), 20 nM GLP-1 + 10 µM de inibidor de PKA H89          

(n = 9), ou 10 µM de H89 (n = 6), 20 nM GLP-1 + ESI (n = 12), 20 nM GLP-1 + 10 µM de H89 

+ 50 µM ESI (n = 9), 50 µM ESI (n = 11). Os valores são expressos em média ± SE. *P<0,05 e 

**P<0,01 vs. CTRL.  
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4.4 Efeitos do bloqueio do GLP-1R na hemodinâmica renal  

Os dados apresentados na Figura 14A, B e C, mostram que o bloqueio do 

receptor de GLP-1R por exendin-9 reduziu significativamente o fluxo urinário, a carga 

excretada de sódio e ritmo de filtração glomerular (RFG), estimado pelo clearance da 

creatinina. O efeito do bloqueio da ação do GLP-1 endógeno pelo exendin-9 também 

causou diminuição do fluxo plasmático renal (Figura 14D) e da fração de filtração 

(Figura 14E). Estas alterações hemodinâmicas devem-se, ao menos em parte, ao 

aumento da resistência do leito vascular renal (RVR) (Figura 14F).  
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Figura 14 - Efeito do antagonista do GLP-1R na função renal: efeitos hemodinâmicos.     
A) O fluxo de urina de ratos infundidos com solução salina e a exendin-9 (Ex-9), foi medida por 

análise gravimétrica.  B) O sódio urinário excretado a partir de ratos com infusão de solução 
salina (n = 10), exendin-9 (n = 6), foi calculado como UNa × V, em que V é o fluxo de urina e 

UNa é a concentração de sódio na urina. C) A taxa de filtração glomerular (TFG) em ratos 

infundidos com solução salina (n = 10), exendin-9 (n = 6), foi estimado pela depuração da 

creatinina calculada pela fórmula (UCr x V/ PCr) e correspondendo a UCr concentração de 
creatinina urinária, V do fluxo de urina e PCr concentração de creatinina plasmática. D) MAP foi 

monitorada continuamente com uma sonda invasiva (MP100, Biopac Systems, Inc Santa 

Barbara, CA) inserida na artéria carótida durante a infusão. Para a infusão de solução salina      
(n = 8) e Ex-9 (n = 7), outro cateter PE-60 foi inserida na veia jugular esquerda. E) A fração de 

filtração foi medida através da razão do RFG com o FPR. Ctrl (n=8), ex-9 (n=6).                       

F) A resistência vascular renal foi medida dividindo a pressão arterial média com o fluxo 

plasmático renal. Ctrl (n = 7), ex-9 (n = 7). Os valores são expressos em média ± SE. ** P <0,05 
vs. CTRL. 
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4.5 Efeitos tubulares do bloqueio do GLP-1R 

Os efeitos tubulares da infusão sistêmica do antagonista GLP-1R, exendin-9, 

também foram avaliados. Observa-se na Figura 15A, que a infusão de exendin-9 reduziu 

a fração de excreção de sódio FENa⁺(%) em comparação aos ratos que receberam 

infusão salina (controle, CTRL). Além disso, o grupo de animais infundidos com Ex-9 

apresentaram pH urinário,  clearance de lítio e fração de excreção de lítio FELi(%) 

significativamente menor do que os ratos tratados com salina (Figura 15B-D). Tomados 

em conjunto, estes dados sugerem que a infusão sistêmica de exendin-9 aumenta a 

reabsorção de sódio e a secreção de hidrogênio em túbulo proximal, sugerindo que o 

bloqueio do GLP-1 endógeno aumenta a atividade de transporte do NHE3 em túbulo 

proximal renal. 
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Figura 15 - Efeito da infusão do antagonista do GLP-1R na função renal: efeitos tubulares.              

A) A excreção fracionada de sódio em ratos infundidos com solução salina (n=12) ou exendin-9 
(n=12) foi calculada como [(UNa x PCr) / (PNa x UCr)] x 100(%) sendo UNa é a concentração de 

sódio na urina, PCr as concentrações plasmáticas de creatinina, PNa concentração plasmática de 

sódio e concentração urinária de creatinina UCr. B) Excreção fracionada de lítio em ratos 

infundidos com solução salina (n=10) ou exendin-9 (n=11) foi calculada como ULi x V / PLi x 
CLi onde V é o fluxo urinário, ULi é a concentração de lítio urinária, PLi é a concentração de 

lítio plasmática e CLi é o clearance de lítio. Os valores são expressos em média ± SE. *** P 

<0,05 vs. CTRL. C) A depuração plasmática de lítio por minuto em ratos infundidos com 
solução salina (n=10) ou exendin-9 (n=15), calculada pela fórmula ULi x V/ PLi onde V é o 

fluxo urinário, ULi é a concentração de lítio urinária e PLi é a concentração de lítio plasmática. 

Os valores são expressos em média ± SE. ** P <0,05 vs. CTRL. D) o pH da urina de ratos 

Wistar tratados com solução salina (n=17) ou exendin-9 (n=17). Os valores são expressos em 
média ± SE. * P <0,05 vs. CTRL.  
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4.6 Reabsorção de bicarbonato mediada pelo NHE3 em túbulo proximal 

             NHE3 é a isoforma apical predominante do trocador de Na⁺/H⁺ nos rins e nós 

demonstramos previamente que o GLP-1 inibe de forma aguda a atividade do NHE3 em 

túbulo proximal renal (97). Com base em nossos resultados atuais e anteriores, 

realizamos experimentos de microperfusão estacionária in vivo para avaliar se o 

antagonista do GLP-1R exendin-9, adicionado ao fluido tubular, aumentaria a atividade 

do NHE3 no túbulo proximal.  

Como mostrado na Figura 16, a reabsorção de bicarbonato mediada pelo NHE3 

nos túbulos proximais em ratos perfundidos com exendin-9 foi muito semelhante ao 

daqueles perfundidos com a solução controle. Esse resultado, no entanto, não refuta a 

nossa hipótese, que o GLP-1 pode exercer inibição tônica do NHE3. Cabe ressaltar que 

o efeito do bloqueio do GLP-1R sobre o NHE3 foi avaliado em condições nas quais há 

um bloqueio do fluxo tubular e o túbulo proximal esta apenas exposto à solução de 

perfusão. Dado que o túbulo proximal não sintetiza ou secreta GLP-1, o bloqueio de 

GLP-1R na ausência do seu ligante, não afeta a função tubular proximal. Com efeito, a 

perfusão tubular proximal com exendin-9 (100:1) bloqueou completamente o efeito 

inibidor de GLP-1 na atividade do NHE3.  
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Figura 16 - Efeito do antagonista do GLP-1-R na atividade do NHE3 no túbulo proximal 

renal. A reabsorção de bicarbonato (JHCO3-) foi avaliada por microperfusão estacionária e medida 

contínua de pH luminal em ratos perfundidos com solução controle (n = 14),  GLP-1 (n = 11), 
exendin-9 (n = 18), e GLP-1 + EX-9 (n = 8). Os valores são expressos em média ± SE. *** P 

<0,001 vs CTRL. 
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4.7 Expressão do NHE3 total e do fosforilado na serina 552 em córtex renal  

Como descrito por Crajoinas e colaboradores (97), quando o GLP-1 ou exendin-

4 são infundidos sistemicamente, filtrados pelo glomérulo e ligam-se ao receptor de 

GLP-1R em túbulo proximal renal, há um aumento nos níveis de AMPc renal, o que por 

sua vez aumenta a atividade da PKA, aumentando também a fosforilação do NHE3 nos 

sítios consenso para esta cinase, ou seja, as serina 552 e 605, que por conseguinte, levam 

a uma diminuição da troca de  Na⁺/H⁺ mediada pelo NHE3 no túbulo proximal renal.  

Postulamos, portanto que, o bloqueio do GLP-1R em túbulo proximal poderia 

diminuir os níveis de fosforilação do NHE3 na serina 552. Os níveis de fosforilação da 

serina 605 não foram avaliados, uma vez que este resíduo não é fosforilado em 

condições basais.  

Consistente com os resultados publicados anteriormente (97), a Figura 17 mostra 

que a infusão de GLP-1 causou aumento significativo da fosforilação do resíduo 552 da 

cauda C-terminal do NHE3, já o exendin-9 reduziu os níveis de fosforilação do NHE3 

em comparação aos níveis observados em proteínas de membrana de córtex renal 

isoladas de ratos controle. Semelhante aos resultados de microperfusão estacionária in 

vivo, o exendin-9 foi capaz de prevenir os efeitos do GLP-1 no NHE3. Coletivamente, 

estes resultados sugerem que a administração sistêmica aguda do exendin-9 em ratos 

Wistar pode aumentar a atividade do NHE3 no túbulo proximal, diminuindo a ativação 

da PKA e, portanto, diminuindo a inibição do NHE3 mediada por PKA. 
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Figura 17 - Expressão do NHE3 total e do fosforilado na serina 552 em córtex renal de 
ratos Wistar tratados com GLP-1 ou antagonista do GLP-1R. Amostras equivalentes (15 μg 

de proteína para o NHE3, 5 μg para o NHE3 e PS552-actina) proteína isolada de membrana do 

córtex renal de ratos Wistar tratados com solução salina (n = 6),  GLP-1 (n = 6), ex-9 (n = 6 ) 
foram sujeitos a SDS-PAGE, transferidos para membrana de PVDF e analisadas por 

"immunoblotting". A) As membranas foram incubadas com anticorpo monoclonal contra o 

NHE3 total (1:1000), contra o NHE3 fosforilado na serina 552 (1:1000) e contra a actina 

(1:50.000). Representação gráfica do nível de expressão do (B) NHE3 fosforilado na serina 552 
e do (C) NHE3 total. Os valores são médias ± SE: ** P <0,05 e *** P <0,05 vs. CTRL.   
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5. DISCUSSÃO 

 

As propriedades diuréticas e natriuréticas resultantes da infusão sistêmica de 

doses farmacológicas do GLP-1 e de seus análogos foram demonstradas em vários 

estudos clínicos e experimentais (95-101). No presente estudo, foi testada a hipótese que 

o   GLP-1 exerce efeitos endógenos sobre a função renal e os mecanismos moleculares 

pelos quais o bloqueio do receptor de GLP-1R diminui os efeitos diuréticos e 

natriuréticos foram explorados e elucidados.  Nossos achados indicam que o bloqueio 

das ações endógenas do GLP-1, avaliados por meio da infusão sistêmica de exendin-9, 

diminui o fluxo urinário e a excreção urinária de sódio. Estes efeitos anti-diuréticos e 

anti-natriuréticos são acompanhados por um aumento da resistência vascular renal 

(RVR) e consequente redução do fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração 

glomerular. Além disso, a fração de excreção de sódio, o pH urinário e o clearance do 

lítio (marcador de função tubular proximal) são inferiores no grupo de ratos que 

receberam exendin-9 do que em ratos nos quais administrou-se salina.  Estes resultados 

sugerem que o bloqueio do GLP-1R exerce efeitos anti-diuréticos e anti-natriuréticos por 

reduzirem o RFG e inibirem a reabsorção de sódio dependente do trocador Na
+
/H

+
 

NHE3 em túbulo proximal. 

Publicações anteriores do nosso grupo de pesquisa mostraram que ratos que 

tiveram o fluido tubular proximal interrompido e perfundido com exendin-4 ou GLP-1 

(97) apresentaram uma diminuição significativa na atividade NHE3 comparado aos 

túbulos perfundidos com solução controle. Estes efeitos do GLP-1 sobre a atividade do 

NHE3 foram demonstrados in vitro e in vivo (97, 134) e foram mensurados na presença 
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do inibidor específico do NHE3, S3226, permitindo-nos concluir que o GLP-1 diminui 

de forma significativa a reabsorção de bicarbonato mediada pelo NHE3 e que o efeito do 

GLP-1 não está associado com outros mecanismos envolvidos na secreção de H⁺ em 

túbulo proximal renal.   De modo contrário, o antagonista de GLP-1R não estimulou a 

atividade do NHE3 in situ, mas consistente com o aumento da atividade de transporte 

deste trocador, diminuiu a fração de excreção de sódio, lítio e o pH urinário. 

Adicionalmente, dado que o túbulo proximal não sintetiza ou secreta GLP-1, este 

resultado é condizente com o fato que o bloqueio de GLP-1R na ausência do seu ligante, 

não é capaz de ativar/desativar vias de sinalização. Estes dados também permitem inferir 

que é o GLP-1 filtrado que se liga ao seu receptor em túbulo proximal renal, levando à 

inibição tônica da atividade do NHE3. Por fim, mostramos que há uma queda 

significativa nos níveis de fosforilação da serina 552 do NHE3 em ratos tratados com 

exendin-9, resíduo que inibe a atividade de transporte do NHE3, consistente com os 

achados que a infusão sistêmica de exendin-9 diminui os níveis de AMPc e a atividade 

da PKA em córtex renal (Figura 18). 

Os efeitos diuréticos e natriuréticos do GLP-1 podem também ser mediados por 

mudanças na hemodinâmica renal (97, 98, 101). Nossos dados mostram que ratos 

infundidos com exendin-9 exibem diminuição do fluxo plasmático renal e do ritmo de 

filtração glomerular em comparação ao grupo infundido com salina, ao menos em parte 

devido ao aumento da resistência vascular renal. Presumivelmente, este aumento da 

RVR ocorre preferencialmente nos vasos pré-glomerulares, ou seja, na arteríola aferente, 

levando a uma diminuição no fluxo sanguíneo renal.   De fato, estudos de micropunção 
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realizados em ratos Wistar indicou que o exenatide, versão sintética de exendin-4, 

diminui a resistência preglomerular (135), indicando que este peptídeo exerce um efeito 

direto sobre a vasculatura renal.   

Estudos recentes demonstram que o receptor de GLP-1 é expresso na vasculatura 

renal, incluindo a arteríola aferente (136). A ativação aguda destes receptores reduz 

significativamente a resposta autoreguladora aferente aos aumentos agudos de pressão. 

Além disso, o GLP-1 aumentou o fluxo plasmático renal e a pressão arterial 

independentemente da via de administração (sistêmica ou intrarrenal). O antagonista do 

receptor GLP-1, exendin-9, reduziu significativamente o aumento o fluxo plasmático 

renal mediado pelo GLP-1. Os resultados deste trabalho sugerem que a ativação aguda 

do receptor de GLP-1 diminui a eficiência de auto regulação renal e, assim, diminui a 

capacidade da arteríola aferente para controle do ritmo de filtração glomerular e fluxo 

plasmático renal. Por conseguinte, a manutenção da homeostase de Na⁺ e a proteção dos 

capilares glomerulares poderia ser reduzida (136). 
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Figura 18 – Modelo esquemático da via de sinalização envolvida na regulação do NHE3. 

Quando o GLP-1 liga-se ao receptor, ativa a via de transdução de sinal da adenil ciclase, gerando 

um aumento dos níveis de AMPc intracelular, o que aumenta a atividade da PKA, levando à 

fosforilação do NHE3 e portanto à diminuição na troca de Na⁺/H⁺ mediada pelo NHE3 no 

túbulo proximal renal.  Quando o exendin-9 se liga ao receptor de GLP-1 no túbulo proximal 

renal, impede que o GLP-1 filtrado ligue-se ao GLP-1R em túbulo proximal, diminuindo a 

geração de AMPc, ativação de PKA, diminuindo os níveis de fosforilação do NHE3, podendo 
então estimular a reabsorção de Na

+
, HCO3

-
 e água mediadas por este transportador em túbulo 

proximal renal.  

 

As ações vasoativas do GLP-1 foram demonstradas numa variedade de leitos 

vasculares incluindo vasos de condutância e resistência os efeitos vasorelaxantes 

induzidos por este peptídeo parecem ocorrer tanto por mecanismos que dependem (137, 

138) como que independem do endotélio (139, 140). O efeito vasodilatador do GLP-1 e 

do exendin-4 sobre a arteríola aferente renal perdurou após a inibição da síntese de 

óxido nítrico e prostanóides, mostrando que este efeito é independente de 

vasodilatadores endoteliais (141). O relaxamento vascular induzido por GLP-1 tem sido 

sugerido ser mediado por canais de K⁺ sensíveis a ATP (KATP) (140) ativados por 
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PKA. Os canais de KATP foram encontrados em arteríolas aferentes de ratos (142, 143), 

podendo desta forma mediar a vasodilatação renal induzida por GLP-1 (144).   No 

entanto, Ban e colaboradores (137) mostraram que a inibição da produção de óxido 

nítrico aboliu o efeito vasodilatador do GLP-1 em artérias mesentéricas de ratos.  

Os achados ainda não publicados pelo nosso grupo de pesquisa nos quais 

investigamos o efeito do GLP-1 sobre a reatividade da artéria renal (Figura 8) estão em 

consonância com o estudo recém publicado por  Jensen e colaboradores (136). Nós 

observamos que o GLP-1 induz um efeito de relaxamento na artéria renal de ratos 

normotensos por um mecanismo que envolve as células musculares lisas e a via de 

sinalização de GLP-1R/AMPc. Além disso, verificamos que a vasculatura renal de ratos 

hipertensos é refratária aos efeitos relaxantes do GLP-1. Os efeitos do GLP-1 na 

produção de AMPc e relaxamento das artérias renais isoladas foram completamente 

bloqueadas pelo antagonista de GLP-1R, exendin-9. Esta ação vasodilatadora do GLP-1 

também é consistente com estudos anteriores em aorta de rato isolada em que a ativação 

do receptor GLP-1 aumentou a formação de AMPc e induziu relaxamento independente 

do endotélio (140).  

O efeito da administração crônica do GLP-1 foi explorado em um modelo 

genético de hipertensão experimental, ratos Dahl sensíveis a sal (Dahl S), alimentados 

com dieta rica em cloreto de sódio por duas semanas (145).  Nesta cepa, a administração 

crônica de GLP-1 atenuou de modo significativo o desenvolvimento de hipertensão, 

reduziu a injúria cardíaca e renal e melhorou a função vascular. Estes ratos apresentaram 

aumento do fluxo urinário e da fração de excreção de sódio, indicando que o GLP-1 
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possui propriedades diuréticas e natriuréticas que contribuem para o seu efeito anti-

hipertensivo (145).  

Estudos prévios desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa demonstraram que a 

administração do inibidor da DPPIV fosfato de sitagliptina reduz significativamente os 

níveis pressóricos em SHR jovens pré-hipertensos (146). Verificou-se também que as 

variações na pressão arterial induzidas pelo inibidor da DPPIV nestes ratos são 

acompanhadas por aumento da diurese e da natriurese. Mais precisamente, este aumento 

do fluxo urinário e da excreção de sódio foi decorrente da diminuição da atividade do 

NHE3 em membrana apical de túbulo proximal renal e do aumento do ritmo de filtração 

glomerular. O aumento do ritmo de filtração glomerular dos animais tratados com o 

inibidor da DPPIV pode ter ocorrido em consequência do aumento da meia-vida de 

peptídeos circulantes vasodilatadores que são substratos da DPPIV, dentre os quais o 

próprio GLP-1. Por sua vez, nos animais SHR adultos (13-14 semanas de idade) não 

foram observadas quedas significativas nos níveis de pressão arterial nem alterações da 

função renal em resposta ao tratamento com o inibidor da DPPIV (146).  Esta 

observação pode ser em parte explicada pelo fato do NHE3 encontrar-se bastante inibido 

(~70%) em SHR adultos comparados a animais normotensos (124). Uma possível 

explicação para a ausência de alterações no ritmo de filtração glomerular pode ser 

decorrente da diminuição do efeito de substâncias vasodilatadoras ao longo dos vasos 

pré-glomerulares de ratos espontaneamente hipertensos, em consonância com nossos 

achados que artérias renais de SHR são refratárias às ações do GLP-1. 
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Notadamente, ensaios clínicos recentes também evidenciaram que a 

administração de agentes incretinomiméticos é capaz de causar reduções significativas 

nos níveis de pressão arterial em pacientes obesos, com DM2 e portadores de síndrome 

metabólica (64, 65, 147-149). Os inibidores da DPPIV também parecem promissores no 

manejo da hipertensão. Um efeito moderado na redução da pressão arterial foi observado 

com o uso de sitagliptina em pacientes diabéticos (150) e não diabéticos (151). Em outro 

estudo randomizado, a saxagliptina reduziu tanto a pressão arterial sistólica como a 

pressão arterial diastólica em pacientes com DM2 (152). Os ensaios clínicos 

empregando agentes incretinomiméticos e inibidores da DPPIV foram e são geralmente 

realizados em pacientes com DM2, muitos dos quais são também obesos e apresentam 

síndrome metabólica associada com a reabsorção de sódio elevada, edema e hipertensão 

sensível ao sal. Dado que os efeitos anti-hipertensivos dos análogos de GLP-1, agonistas 

de GLP-1R e dos inibidores da DPPIV parecem ser maiores sobre pacientes com 

sobrepeso e/ou hipertensos, presume-se que as ações destes fármacos são mediadas, ao 

menos em parte, por meio de efeitos renoprotetores, como exemplo, indução de diurese 

e natriurese. 

  Recentemente, Kim e colaboradores demonstraram que o peptídeo natriurético 

atrial, ANP, é um mediador essencial à jusante das ações anti-hipertensivas do GLP-1. 

Além disso, eles identificaram um papel essencial da EPAC2 como para a sinalização 

deflagrada pelo agonismo do GLP-1R em cardiomiócitos. Entretanto, estudos em 

humanos  (153, 154) demonstraram que os efeitos natriuréticos e diuréticos do GLP-1 

são mediados exclusivamente pelo seu receptor e que o ANP não está envolvido nos 

efeitos renais e pressóricos deste peptídeo (153).  
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O papel da EPAC na regulação da atividade do NHE3 foi demonstrado por 

Honegger e colaboradores (12). No entanto, o mecanismo pelo qual a ativação da EPAC 

leva a inibição do NHE3 ainda é indescritível. Descobertas anteriores do nosso grupo (1) 

e confirmadas neste estudo, através de microperfusão estacionária in vivo, mostrou que o 

inibidor da PKA preveniu totalmente o efeito inibitório do GLP-1 na reabsorção de 

bicarbonato no túbulo proximal renal. No entanto, o inibidor da EPAC não 

preveniu/bloqueou o efeito do GLP-1. Além disso, não houve translocação da EPAC1 da 

membrana para o citossol em ratos tratados com exendin-9, sugerindo que a EPAC não 

está envolvida nos efeitos renais do GLP-1 endógeno e que esta via também não está 

envolvida na regulação do NHE3 por GLP-1.    

   Há hoje várias evidências na literatura sobre a inter-relação entre a homeostase 

da glicose e a regulação da atividade do NHE3, seja através da modulação direta deste 

transportador ou por condições patológicas que indiretamente levam à alteração da sua 

atividade.  O diabetes é uma das doenças capazes de modular a atividade do NHE3 

(155). Esta doença pode modulá-lo diretamente ou indiretamente, uma vez que pode 

ocasionar acidose e hipertensão, e estas também podem atuar sobre o NHE3 (124, 156). 

Além disso, hormônios e compostos associados à regulação do metabolismo da glicose 

incluindo a insulina (157) e o ATP (158), bem como a própria glicose (159-162) 

regulam a atividade do NHE3 tanto nos rins como no intestino, estabelecendo uma 

relação entre a homeostase glicêmica e volêmica. Durante os últimos 15 anos, os 

trabalhos realizados pelo grupo da Dra. Adriana Girardi vem reforçando esta relação, 

demonstrando que a enzima DPPIV responsável por clivar o GLP-1 encontra-se 

associada fisicamente com o NHE3 em túbulos proximais (118) e que a inibição da 
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DPPIV (146, 163-165) assim como infusão sistêmica/local de GLP-1 (97, 134) inibem a 

atividade deste transportador em túbulo proximal renal. Os resultados do presente estudo 

mostram, pela primeira vez, que o GLP-1 endógeno exerce efeito tônico sobre o 

manuseio renal de sódio e água, ao menos em parte via inibição do NHE3. 

Sabe-se que tanto a obesidade como o DM2 levam a expansão de volume 

causada pelo aumento da reabsorção de sódio em túbulo renal (166). É plausível que a 

diminuição da liberação do GLP-1 em indivíduos obesos (23) e diabéticos tipo II (24) 

possa, em parte, ser responsável pelo aumento da reabsorção de sódio, resultando em 

expansão de volume e potencial risco do desenvolvimento de hipertensão. O GLP-1, 

pode ser, portanto, um peptídeo que protege o organismo do excesso de sódio ingerido 

durante as refeições por propiciar o aumento da excreção urinária deste íon. Estudos 

conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa almejam validar esta hipótese. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, os resultados do presente estudo sugerem que o GLP-1 endógeno 

exerce ação tônica sobre a função renal, aumentando o ritmo de filtração glomerular e o 

fluxo plasmático renal de roedores. Após filtrado, o GLP-1 liga-se ao seu receptor   

GLP-1R e inibe a secreção de H⁺ dependente de sódio mediada pelo NHE3 em túbulo 

proximal renal. Por fim, conclui-se que o peptídeo GLP-1, primariamente envolvido na 

homeostase da glicose, modula também, tonicamente, o manuseio renal de sal e água.    
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