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RESUMO 

 

Martins FL. O bloqueio em longo prazo do receptor do peptídeo-1 semelhante ao 
glucagon eleva os níveis de pressão sistólica em ratos hipertensos e normotensos 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é um hormônio incretina envolvido 
primariamente na homeostase da glicose. Em concentrações farmacológicas, este 
peptídeo apresenta ações extraglicêmicas, incluindo efeitos diuréticos e natriuréticos e 
efeitos anti-hipertensivos tanto em pacientes como em modelos experimentais de 
hipertensão arterial sistêmica associada ou não ao diabetes. Ao longo dos últimos anos, 
nosso grupo de pesquisa demonstrou que as ações farmacológicas do GLP-1, bem como 
as de outros agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1R) como o exenatide, são mediadas, 
ao menos em parte, por meio da inibição da reabsorção de sódio via isoforma 3 do 
trocador de Na+/H+ (NHE3) em túbulo proximal (TP) renal. Adicionalmente, 
demonstramos que o bloqueio agudo da sinalização endógena do GLP-1R em ratos 
Wistar, por meio da administração do seu antagonista, exendin-9, promove efeitos 
antinatriuréticos e antidiuréticos, sugerindo que o GLP-1 endógeno exerce efeito 
modulatório sobre a reabsorção de sal e água. Esses efeitos renais são mediados tanto 
por meio de alterações do ritmo de filtração glomerular (RFG), como por diminuição 
dos níveis de fosforilação do resíduo de serina 552 do NHE3 em TP com consequente 
aumento da reabsorção de sódio dependente deste transportador. Entretanto, os efeitos 
do bloqueio em longo prazo do GLP-1R e suas possíveis implicações sobre a reabsorção 
de sódio em TP e, possivelmente, sobre a pressão arterial (PA), ainda permanecem 
desconhecidos. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo testar a 
hipótese de que o GLP-1 endógeno exerce efeitos modulatórios sobre os níveis 
pressóricos e investigar os possíveis mecanismos subjacentes. Para isso, ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) e normotensos (Wistar) com cinco semanas de 
idade foram tratados com salina (controle), com o antagonista do GLP-1R, exendin-9 
(75 μg/rato/dia), ou com o agonista do GLP-1R, exenatide (10 μg/rato/dia), via 
intraperitoneal, durante quatro semanas. Comitê de ética: 915/2017 (SHR), 042/17 
(Wistar). Semanalmente, realizou-se a aferição indireta da PA por pletismografia de 
cauda e, na última semana de tratamento, a aferição direta por meio da canulação da 
artéria carótida. Para avaliar a excreção urinária de angiotensinogênio (AGT) 
realizamos ensaio imunoenzimático (ELISA), enquanto que os resultados de expressão 
proteica foram avaliados por western blot (WB). Por meio da aferição indireta da PA 
constatamos que o tratamento com exendin-9 elevou os níveis pressóricos de SHR (199 
± 4 vs. 190 ± 1 mmHg, p<0,05) e Wistar (140 ± 4 vs. 124 ± 0,2 mmHg, p<0,05), 
quando comparados ao controle, ao passo que o tratamento com exenatide promoveu 
atenuação da elevação da PA apenas nos ratos SHR (178 ± 1 vs. 190 ± 1 mmHg, 
p<0,05). Resultados semelhantes foram observados na avaliação direta da PA, na qual o 
tratamento com exendin-9 aumentou a pressão arterial sistólica em ratos SHR (149 ± 1 
vs. 139 ± 3 mmHg, p<0,05) e Wistar (116 ± 5 vs. 101 ± 1 mmHg, p<0,05), comparados 
ao controle, enquanto que o tratamento com exenatide demonstrou atenuação do 
aumento da PA somente em SHR (127 ± 1 vs. 139 ± 3 mmHg, p<0,05). O aumento nos 
níveis pressóricos no tratamento com exendin-9 foi acompanhado por diminuição dos 
níveis de fosforilação da serina 552 do NHE3 tanto em SHR (60 ± 5 vs. 100 ± 5 % 
SHR-Ctrl, p<0.01) quanto em Wistar (81 ± 5 vs. 100 ± 4 % Wistar-Ctrl, p<0.05), 
sugerindo indiretamente maior atividade deste transportador. Por outro lado, o 



tratamento com exenatide apresentou maiores níveis de fosforilação deste transportador 
somente em SHR (114 ± 7 vs. 100 ± 5 % SHR-Ctrl, p<0.05). Ademais, observamos 
aumento da excreção urinária de AGT em SHR (102 ± 9 vs. 47 ± 7 ng/mg, p<0,05) e 
Wistar (16 ± 2 vs. 4 ± 1 ng/mg, p<0,05), sendo este um marcador de ativação do sistema 
renina angiotensina (SRA) intrarrenal. Em contrapartida, o exenatide proporcionou 
redução significativa da excreção urinária de AGT em SHR. Mediante o exposto, 
concluímos que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R intensifica o aumento da PA em 
ratos SHR e eleva os níveis pressóricos em ratos Wistar. Este efeito pressórico 
observado foi associado à maior reabsorção de sódio em TP pelo NHE3, e maior 
ativação do SRA intrarrenal em ambas as linhagens. 

 

Descritores: incretinas; hipertensão; túbulos renais proximais; trocadores de sódio-
hidrogênio; insulina; angiotensinogênio; pressão arterial. 

  



ABSTRACT 

 

Martins FL. Long-term blockade of glucagon-like peptide-1 receptor increases systolic 
blood pressure levels in both hypertensive and normotensive rats [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

Glucagon-Like Peptide is an incretin hormone evolved primarily in the glucose 
homeostasis. In pharmacology concentrations, this peptides shows extraglycemic 
actions, including diuresis, natriuresis, and anti-hypertensive effects in both patients and 
experimental models of arterial hypertension associated or not with diabetes. Over the 
last few years, our research group has demonstrated that the pharmacological actions of 
GLP-1, as well as other GLP-1 agonist receptors (GLP-1R), such as exenatide, are 
mediated, in part, by the inhibition of sodium reabsorption from activation of the 
isoform 3-sodium and hydrogen exchanger (NHE3) in the proximal tubule (PT). 
Additionally, we demonstrated that acute blockade of endogenous signalization of GLP-
1 in Wistar rats, through GLP-1R antagonist administration (exendin-9) promotes anti-
natriuretic and anti-diuretic outcomes, suggesting that endogenous GLP-1 exerts 
modulatory effect by the sodium and water reabsorption. These renal effects are 
mediated by alterations in the Glomerular Filtration Rate (GFR), in the same way as low 
phosphorylation levels of serine 552 residues of NHE3 in PT with consequent increases 
in NHE3-dependent sodium reabsorption. Although, the effects of the long-term 
blockade of GLP-1R and its possible implications on sodium reabsorption in PT and 
also maybe, on blood-arterial pressure (BP) remain unknown. Given the above, this 
study aims to test the hypothesis that endogenous GLP-1 exerts modulatory influences 
on arterial pressure levels and also intends to investigate possible adjacent mechanisms. 
For that, GLP-1R antagonist, exendin-9 (75 μg/rat/day), GLP-1 agonist, exenatide (10 
μg/rat/day) or saline was administered intraperitoneally in 5-weeks age hypertensive 
(SHR) and also, normotensive (Wistar) rats during four weeks. Ethics Committee: 
915/2017 (SHR), 042/17 (Wistar). Weekly, the indirect BP was performed through tail-
plethysmography We also measured direct BP through the carotid-canulation method in 
the last week of treatment To evaluate the urinary angiotensinogen (AGT) excretion, we 
performed the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and we used Western 
Blotting (WB) to assess protein expression. We found from the indirect measurement of 
BP that treatment with exendin-9 raised blood pressure levels of SHR (199 ± 4 vs. 190 
± 1 mmHg, p<0.05) and Wistar (140 ± 4 vs. 124 ± 0.2 mmHg, p<0.05) when compared 
to the control, whereas exenatide treatment demonstrated attenuation of BP elevation 
only in SHR rats (178 ± 1 vs. 190 ± 1 mmHg, p<0.05). Similar results were observed in 
the direct measurement of BP, in which systolic blood pressure in SHR (149 ± 1 vs. 139 
± 3 mmHg, p<0.05) and Wistar (116 ± 5 vs. 101 ± 1 mmHg, p <0.05) was increased by 
exendin-9 treatment, compared to control, whereas exenatide treatment demonstrated 
attenuation of BP increase only in SHR rats (127 ± 1 vs. 139 ± 3 mmHg, p<0.05). The 
increasing in BP in exendin-9 treatment in SHR followed lower levels of NHE3-
phosphorylation (60 ± 5 vs. 100 ± 5 %SHR-Ctrl, p<0.01) and Wistar (81 ± 5 vs. 100 ± 4 
%Wistar-Ctrl, p<0.05), suggesting an increase in this exchanger activity with higher 
sodium reabsorption in PT. On the other hand, the exenatide showed higher levels of 
NHE3 phosphorylation only in SHR rats (114 ± 7 vs. 100 ± 5 %SHR-Ctrl, p<0.05). We 
also observed increases in AGT-urinary excretion in SHR (102 ± 9 vs. 47 ± 7 ng/mg, 
p<0.05) and Wistar (16 ± 2 vs. 4 ± 1 ng/mg, p<0.05), indicating activation of the renal 
Renin-Angiotensin System (RAS). In contrast, the exenatide proportioned decreasing in 



AGT-urinary excretion only in SHR rats. Thus, we conclude that the long-term 
blockade of GLP-1R intensifies the increasing in BP in SHR rats and also elevates BP 
levels in Wistar rats. This effect was associated with higher sodium reabsorption in PT 
by NHE3, and intrarenal RAS activation in both lineages.  

 

Descriptors: incretins; hypertension; kidney tubules, proximal; sodium-hydrogen 
exchangers; insulin; angiotensinogen; arterial pressure. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. O peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) 

1.1.1. Síntese, secreção e acoplamento ao GLP-1R 

O GLP-1 é um hormônio incretina, envolvido primariamente com a homeostase 

glicêmica, secretado pelas células L intestinais em resposta à ingestão de alimentos e  

composto por 30 aminoácidos (1). Este hormônio foi descoberto a partir da clonagem e 

sequenciamento do gene que codifica o pró-glucagon (2), o pré-pró-glucagon. O RNAm 

do pró-glucagon codifica uma proteína precursora de 180 aminoácidos que passa por um 

processo pós-traducional tecido-específico, produzindo perfis peptídicos diferentes no 

cérebro, pâncreas e intestino. Nas células ɑ pancreáticas, a proteína precursora é clivada 

pela enzima pró-convertase-2 (PC2), originando o glucagon. Enquanto que nas células L 

intestinais, a clivagem ocorre pela enzima pró-hormônio convertase-1/3 (PC1/3), 

originando o GLP-1 (3) (Figura 1).  

 

Figura 1. Síntese do GLP-1: Processamento pós-traducional do pré-pró-glucagon. O 
GLP-1 é codificado pelo mesmo gene que o glucagon e outros peptídeos intestinais (A). 
A proteína precursora pró-glucagon (B) passa por modificações pós-traducionais pela 
ação das enzimas pró-hormônio convertase 2 e 1/3 (C), produzindo diferentes proteínas 
no pâncreas, intestino e cérebro. Essas enzimas são o fator limitante para a produção do 
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GLP-1, sendo que a PC 1/3 só é encontrada no cérebro e no intestino (Adaptado de 
Sandoval e D’Alessio, 2015) (4).  

 Os estímulos necessários para a secreção do GLP-1 pelas células L intestinais são 

fatores neurais, endócrinos e o contato direto das células do trato gastrointestinal com os 

nutrientes (1,4,5). As células L intestinais estão localizadas ao longo do epitélio intestinal, 

sendo predominantes no íleo e cólon, entrando em contato diretamente com os nutrientes 

que chegam ao lúmen intestinal pela superfície apical e com os vasos sanguíneos e fibras 

nervosas pela superfície basolateral.  A resposta secretória do GLP-1 à ingestão de glicose 

foi a primeira observada nos estudos deste peptídeo, porém esta secreção também é 

estimulada por outros nutrientes como gorduras e proteínas. Ademais, estudos 

demonstraram que a secreção de GLP-1 em resposta às dietas mistas é superior à resposta 

induzida somente por glicose (6,7). Durante o estado de jejum a concentração plasmática 

basal de GLP-1 varia entre 5-10 pmol, sendo que após a ingestão de alimentos a 

concentração deste peptídeo aumenta rapidamente (~50 pmol) (6). A secreção pós-

prandial do GLP-1 ocorre em duas fases, sendo que a primeira ocorre aos 10-15 minutos 

e a segunda, mais longa, ocorre aos 30-60 minutos, após a ingestão dos alimentos. Nesta 

fase tardia da secreção do GLP-1 é encontrada a concentração máxima deste peptídeo no 

sangue (1). 

 Após ser secretado, o GLP-1 desempenha suas funções biológicas pela ligação ao 

seu receptor específico, o GLP-1R. Diversos estudos demonstraram que o GLP-1R possui 

ampla distribuição, sendo expresso não só nas células β pancreáticas, como também nas 

células ɑ e δ das ilhotas de Langherans, coração, estômago, intestino, rim, hipotálamo e 

pituitária (8–10). Devido a essa variedade de tecidos em que o GLP-1R encontra-se 
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expresso, sugere-se que este hormônio incretina exerça outras ações fisiológicas além do 

controle glicêmico. 

 O GLP-1R é um receptor de aproximadamente 64 kDa, pertencente à família dos 

receptores de membrana associados à proteína G (GPCR) e sua estrutura é composta por 

um domínio extracelular amino-terminal longo que se liga a sete domínios 

transmembrânicos (11). Quando o GLP-1 se liga ao GLP-1R, ocorre a ativação da 

proteína G estimulatória (Gαs), com consequente ativação da adenilil ciclase, que catalisa 

a formação da adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc) a partir do ATP. Esse aumento 

nos níveis intracelulares de AMPc ativa as vias de sinalização da proteína diretamente 

ativada por AMPc (EPAC) e da proteína cinase A (PKA) (12) (Figura 2). 

 

Figura 2. Representação da ligação GLP-1/GLP-1R e as principais vias de 
sinalização deflagradas. O GLP-1 ao se ligar ao seu receptor, o GLP-1R, acoplado à 
proteína G estimulatória (subunidade α), promove a ativação da adenilil ciclase (AC) que 
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catalisa a formação de AMPc a partir do ATP e consequente ativação das vias de PKA e 
EPAC (Adaptado de Al-Sabah, 2015) (13). 

 A ativação do GLP-1R também ocorre com a interação deste receptor com 

agonistas, como o exendin-4 e exenatide (14), desencadeando toda a cascata de 

sinalização e promovendo as funções biológicas, comumente observadas em resposta ao 

GLP-1. Entretanto, este receptor também possui afinidade por uma versão truncada do 

exendin-4, denominado exendin-9 (15). Este último se comporta como um antagonista 

específico, inibindo competitivamente o sítio de ligação do GLP-1R. 

1.1.2. Papel na homeostase glicêmica e Diabetes Mellitus do tipo 2 

O GLP-1 foi descrito e estudado devido ao seu potencial sobre a homeostase 

glicêmica, sendo responsável pela potencialização da secreção de insulina em períodos 

pós-prandiais (efeito incretina). Essa ação ocorre devido aos efeitos deste peptídeo sobre 

as células-β pancreáticas, responsáveis pela secreção de insulina, mediada por ativação 

das vias da PKA e EPAC (16). 

Essas vias de sinalização são ativadas devido ao aumento intracelular de AMPc e 

culminam em um influxo de Ca+ através dos canais dependentes de voltagem, 

consequente despolarização da membrana plasmática das células-β pancreáticas, fusão de 

vesículas contendo insulina com a membrana plasmática e secreção de insulina (17). A 

atuação da PKA ocorre via inibição de canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP) (18), 

enquanto a EPAC 2 (principal isoforma de EPAC expressa em células-β pancreáticas) 

atua na exocitose de vesículas de insulina através da regulação da proteína 1 relacionada 

ao Ras (Rap1) pela fosfolipase-C (19). Ademais, o GLP-1 age também aumentando a 

biossíntese de insulina através do aumento da transcrição e estabilidade do RNAm, 
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proporcionando uma recuperação dos estoques de insulina após o primeiro estímulo e 

consequente liberação desses grânulos pelas células-β pancreáticas (20,21). Nas células-

ɑ pancreáticas, a inibição da secreção do glucagon ocorre por ação direta da ativação dos 

receptores de GLP-1 ou indireta por meio da estimulação da secreção da insulina e da 

somastatina (22–24). Tais ações culminam em uma maior captação de glicose pelo tecido 

muscular esquelético e menor síntese de glicose pelo fígado.  

O GLP-1 também contribui para o controle glicêmico reduzindo a motilidade do 

trato gastrointestinal (TGI) e promovendo sensação de saciedade (25).  Além disso, este 

peptídeo e seus análogos melhoram a sensibilidade à glicose das células-β pancreáticas 

(26), reduzem apoptose (27) e promovem aumento da proliferação e neogênese dessas 

células (28,29). A importância das ações do GLP-1 no controle glicêmico foi ratificada 

em estudos com antagonista do GLP-1R, exendin-9, em que verificaram redução da 

secreção pós-prandial de insulina e prejuízo do controle glicêmico (30–32). 

Pacientes com Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) apresentam redução do efeito 

incretina (33) (Figura 3) e este achado explica, em parte, o prejuízo da secreção de 

insulina nestes pacientes, bem como o descontrole glicêmico evidenciado por 

hiperglicemia pós-prandial. É válido mencionar que o GLP-1 não é o único envolvido 

nesta resposta do TGI conhecida como efeito incretina, entretanto, sua contribuição para 

tal é extremamente significativa. Devido ao seu potencial sobre o efeito incretina e 

consequente potencialização da secreção de insulina, sem induzir a hipoglicemia, o GLP-

1 se tornou um alvo para o desenvolvimento de terapias para o tratamento da DM2. 
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Figura 3. Efeito incretina em indivíduos saudáveis e diabéticos. Secreção de insulina 
em resposta à administração de glicose via oral (linha verde) é superior à secreção de 
insulina em resposta à infusão endovenosa de glicose (linha vermelha) em indivíduos 
saudáveis. Esse fenômeno é denominado efeito incretina é evidenciado pela área azul do 
gráfico A. Por sua vez, a secreção de insulina em resposta à ingestão de glicose (linha 
verde) em indivíduos acometidos pelo DM2 se apresenta prejudicada (área azul 
diminuída do gráfico B) (Adaptado de Nauck et al., 1986) (33).  

1.1.3. Degradação enzimática pela dipeptidil peptidase IV e 

desenvolvimento das terapias baseadas em incretina 

O grande problema do uso do GLP-1 como terapia para a DM2 é decorrente de sua 

instabilidade metabólica, meia-vida de aproximadamente dois minutos, devido a sua 

rápida degradação proteolítica pela DPPIV. Esta enzima cliva o GLP-1 ativo (7-36), 

transformando-o em sua forma inativa, o GLP-1 (9-36), sendo que uma significativa 

proporção do GLP-1 recém-secretado nem chega a alcançar a circulação sistêmica 

(34,35). Deste modo, foram desenvolvidas estratégias terapêuticas denominadas 

“baseadas em incretinas” constituídas pela administração de inibidores da DPPIV, as 
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gliptinas, bem como os incretinomiméticos, que são os análogos do GLP-1 e agonistas do 

GLP-1R (36) (Figura 4). 

 

Figura 4. Representação da degradação enzimática do GLP-1 pela DPPIV e 
mecanismo de ação das terapias baseadas em incretina. À esquerda está a 
representação da DPPIV clivando o GLP-1 humano no aminoácido alanina, 
transformando o GLP-1 7-36 em GLP-1 9-36. No centro está representado o mecanismo 
de ação dos incretinomiméticos, que possuem afinidade pelo GLP-1R e ativam a cascata 
de sinalização originalmente realizada pelo GLP-1 endógeno, porém com resistência a 
clivagem pela DPPIV graças à modificação estrutural no segundo aminoácido a partir da 
região N-terminal – troca de uma alanina por uma glicina. À direita está representado o 
mecanismo de ação de forma genérica dos inibidores da DPPIV, que permite o aumento 
da meia vida dos substratos da DPPIV.  

1.1.3.1. Inibidores da DPPIV 

Os inibidores da DPPIV (Tabela 1) são fármacos administrados por via oral que 

desempenham papel na inibição da atividade catalítica desta enzima, aumentando a meia-
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vida das incretinas. A inibição farmacológica da DPPIV ganhou espaço no tratamento do 

DM2, sendo que atualmente, um número de moléculas pertencentes à classe das gliptinas 

foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) e são comercializados. Esses 

inibidores possuem vantagens sobre outros tratamentos para diabetes por apresentarem 

um menor risco de hipoglicemia e por não provocarem ganho de peso durante o 

tratamento (37).  

Tabela 1. Inibidores da DPPIV disponíveis atualmente para uso sob prescrição médica. 

Inibidores Nome comercial Dose Tempo de meia-
vida (h) 

Sitagliptina Januvia® 100 mg 1 x/dia 12 

Vildagliptina Galvus® 50 mg 2x/dia 3 

Saxagliptina Onglyza®/Suiny® 5 mg 1x/dia 2 

Alogliptina Nesina® 25 mg 1x/dia 21 

Linagliptina Trajenta® 5 mg 1x/dia 10 

Fonte: (38–42).  

1.1.3.2. Incretinomiméticos 

Os incretinomiméticos (Tabela 2) são fármacos administrados por via subcutânea 

por serem peptídeos, já que administração oral inviabilizaria sua ação. Os efeitos destes 

agentes ocorrem em decorrência da sua ligação e consequente ativação do GLP-1R. 

Atualmente existem cinco representantes desta classe que são utilizados para o tratamento 

da DM2, sendo que recentemente a dose subcutânea de 3,0 mg uma vez ao dia do 

liraglutide foi liberada pela FDA para o tratamento de obesidade (43,44). Estas drogas 

foram classificadas de acordo com suas diferenças estruturais que influenciam 

diretamente o tempo de meia vida da droga e a dose necessária a ser administrada.  
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Tabela 2. Incretinomiméticos disponíveis atualmente para uso sob prescrição médica. 

Incretinomiméticos Nome comercial Dose 
Tempo de 

meia-vida 

Exenatida Byetta® 5-10 µg 2x/dia 4h 

Exenatida 
(Liberação 

prolongada) 
Bydureon® 2 mg 1 x/semana 2 semanas 

Liraglutida Victoza® 0,6-1,8 mg 1 x/dia 13h 

Lixisenatida Lyxumia® 20 µg 1 x/dia 3h 

Albiglutida Eperzan® 30-50 mg 1 
x/semana 5 dias 

Dulaglutida Trulicity® 0,75-1,5 mg 1x/dia 4 dias 

Fonte: (43–50).  

1.2. Efeitos extraglicêmicos do GLP-1 

Como já mencionado anteriormente, o GLP-1R é expresso em diversos tecidos 

(8,10) e estes achados sugerem que o agonismo deste receptor exerça ações fisiológicas 

para além do controle glicêmico. Estudos com agonistas do GLP-1R demonstram que a 

ativação deste receptor está vinculada a mudanças na função dos tecidos em que este se 

encontra expresso, incluindo efeitos antioxidantes, anti-apoptóticos e anti-inflamatórios. 

Além disso, estudos com estes agonistas demonstraram efeitos benéficos sobre função 

cardíaca, renal, metabolismo de lipídeos e redução do ganho de peso de forma 

independente da melhora glicêmica (Figura 5).  
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Figura 5. Resumo esquematizado dos efeitos pleiotrópicos do GLP-1. Esquema dos 
efeitos pleiotrópicos do GLP-1 devido à ampla distribuição do GLP-1R. No centro está 
representada a estrutura dos incretinomiméticos disponíveis para uso e aprovados pela 
FDA e perifericamente estão os órgãos e os efeitos mediados pelo GLP-1 endógeno e 
agonistas do GLP-1R. TGI: trato gastrointestinal; PA: pressão arterial; FC: frequência 
cardíaca; NO: óxido nítrico (Adaptado de Ussher e Drucker, 2014) (51). 

No TGI, o GLP-1 participa de um fenômeno denominado “freio ileal”, em que os 

nutrientes presentes na parte distal do intestino delgado induzem uma redução da 

motilidade intestinal na parte superior do TGI e de sua atividade secretora. Como 

consequência, ocorre um retardamento do esvaziamento gástrico reduzindo a entrada de 

glicose para a circulação sistêmica no período pós-prandial (52). Esta propriedade do 

GLP-1 é tão importante quanto o efeito incretina (25,53). 

No cérebro, o GLP-1R se encontra expresso em regiões responsáveis pela regulação 

da ingestão de alimentos (54). Os agonistas do GLP-1R atuam predominantemente sobre 
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o hipotálamo onde exercem efeitos nos neurônios do núcleo arqueado e, desta forma, 

reduzem a sinalização da fome e garantem saciedade. Em estudos com indivíduos 

saudáveis que receberam administração endovenosa de GLP-1 (50 pmol/kg/h), foi 

observado aumento na sensação de saciedade, acompanhado por redução na ingestão de 

alimentos (55). Ademais, estudos com primatas e roedores saudáveis e diabéticos 

demonstraram uma relevante redução na ingestão de alimentos e um menor ganho de peso 

nestes modelos animais que receberam a administração sistêmica de GLP-1 (56). 

Em tecido cardíaco, o GLP-1 parece ter efeito benéfico sobre a função do 

miocárdio, desempenhando ações cardioprotetoras. Entre os efeitos cardioprotetores 

deste peptídeo estão a redução da apoptose de cardiomiócitos através da ativação de vias 

citoprotetoras, redução do tamanho do infarto e ações vasodilatadoras atuando na melhora 

do fluxo coronariano (57–59). Ademais, estudos demonstraram que o uso prolongado dos 

agonistas do GLP-1R está associado a uma redução do peso corpóreo proporcionado por 

redução da gordura visceral e subcutânea, redução dos valores de triglicérides e melhora 

no metabolismo dos lipídeos e aumento dos níveis de lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) (44,60), o que pode contribuir para esta cardioproteção por reduzir os fatores de 

rico para doenças cardiovasculares.  

Em vasos, o GLP-1 promove vasoproteção mediada por diferentes efeitos deste 

peptídeo na vasculatura, incluindo o aumento da produção de óxido nítrico (NO), por 

meio da ativação da NO sintase endotelial (eNOS) e o aumento dos níveis de AMPc em 

células musculares lisas (61,62). 

Em rim, os efeitos dos agonistas do GLP-1R, bem como os inibidores da DPPIV, 

promovem renoproteção através da redução de proteinuria, esclerose tubular, estresse 
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oxidativo e inflamação (63,64). Além disso, diversos estudos têm demonstrado as 

propriedades natriuréticas e diuréticas resultante da infusão sistêmica de GLP-1 (65–68). 

1.2.1. Efeitos renais do GLP-1 

O primeiro relato de que a administração exógena de GLP-1 induzia natriurese e 

diurese ocorreu em 1996 (69). Anos mais tarde, estes efeitos foram também observados 

em seres humanos e diversos modelos experimentais diabéticos e não diabéticos 

(65,67,70). Em um destes estudos onde tais efeitos foram constatados, verificou-se que a 

infusão intravenosa de GLP-1 durante três horas em indivíduos saudáveis e obesos 

aumentou o fluxo urinário, excreção de sódio e redução da excreção de hidrogênio (65). 

Tais dados sugeriam que possivelmente parte das ações natriuréticas e diuréticas do GLP-

1 poderiam ocorrer mediada pela inibição da atividade da isoforma 3 do trocador de sódio 

e hidrogênio (NHE3) em túbulo proximal renal.  

Nosso grupo de pesquisa validou esta hipótese ao demonstrar redução da atividade 

do NHE3 em túbulo proximal perfundido com GLP-1 (20 nM), utilizando a técnica de 

microperfusão estacionária in vivo (68). Neste mesmo trabalho nosso grupo constatou 

também que a inibição da atividade deste trocador mediada pelo GLP-1 foi acompanhada 

por aumento nos níveis de fosforilação dos resíduos 552 e 605 (sítios consensos para 

PKA) presentes na cauda citoplasmática do NHE3. O envolvimento da via do 

AMPc/PKA mediando os efeitos natriuréticos e diuréticos da inibição da atividade do 

NHE3 foram comprovados utilizando inibidores de PKA e adenilil ciclase. Ademais, foi 

avaliada a contribuição da via da EPAC, uma das vias ativadas pelo complexo GLP-

1/GLP-1R, entretanto, não foi observada participação desta via no rim. Estas hipóteses 

foram testadas, através da técnica de microperfusão estacionária in vivo utilizando 
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inibidores de PKA e EPAC. Ademais, os efeitos inibitórios sobre a atividade do NHE3 

também são observados quando são administrados inibidores da DPPIV. Isso pode 

ocorrer em parte por aumentar a biodisponibilidade do GLP-1 ativo, sendo uma das 

possíveis explicações para o achado da interação funcional entre o NHE3 e a DPPIV 

proposto pela Profª Drª Adriana Girardi (71,72).  

O agonismo do GLP-1R também é capaz de modular a função renal através da 

regulação hemodinâmica. Estudos com roedores demonstraram que a infusão sistêmica 

do GLP-1 está associada às alterações na hemodinâmica renal por aumentar o fluxo 

plasmático renal e o ritmo de filtração glomerular (RFG) (67,68). O GLP-1 aumenta o 

RFG por meio de uma diminuição da resistência vascular renal. Esses efeitos 

hemodinâmicos renais do GLP-1 são mediados via AMPc, já que a infusão do GLP-1 

com inibidor da AC, bloqueia completamente estes mecanismos e efeitos (73).  

Tendo em vista esses efeitos sobre a resistência vascular renal, nosso grupo testou 

a hipótese de que o GLP-1 é capaz de promover vasodilatação em leito renal. Esses 

experimentos forneceram ao grupo um indício de que o GLP-1 é capaz de promover 

dilatação da vasculatura renal. Além disso, este efeito não ocorre por um mecanismo 

dependente do endotélio, já que foi observado mesmo quando se retira o endotélio da 

vasculatura renal ou se administra N (w)-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME), um 

inibidor específico da eNOS (73).  

Corroborando com nossos dados (73), Jensen e colaboradores (74) demonstraram 

que o GLP-1 exerce efeitos diretos sobre a resistência vascular renal, modulando a 

resistência pré-glomerular, entretanto, utilizando células vasculares lisas das arteríolas 

aferentes. Neste estudo, foi observado que a vasodilatação mediada pela ativação do GLP-
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1R promovia um aumento do fluxo sanguíneo renal e do RFG. Vale ressaltar que em 

humanos não ocorrem os efeitos hemodinâmicos observados em roedores e outros 

modelos experimentais. Entretanto, a infusão do GLP-1 provoca a inibição do NHE3, 

evidenciada por aumento da excreção de sódio, alcalinização da urina e aumento do 

clearance do lítio. 

1.2.1.1. Efeitos endógenos do GLP-1 sobre o rim 

Até o momento, os estudos que investigaram os efeitos do GLP-1 eram realizados 

utilizando doses suprafisiológicas deste peptídeo ou então agonistas do GLP-1R. Embora 

estes estudos tenham demonstrado os efeitos natriuréticos, diuréticos e vasoativos do 

GLP-1 em rim, nenhum deles constatou os efeitos endógenos deste peptídeo sobre o 

manuseio renal de sal e água. Desta forma, nosso grupo de pesquisa foi pioneiro em 

demonstrar tais efeitos a partir da infusão do antagonista específico do GLP-1R, exendin-

9 (75).  

Neste estudo (75), demonstrou-se que o GLP-1 endógeno possui efeito sobre o 

NHE3. Entre os achados observados, constatou-se que a infusão do exendin-9 aumenta a 

atividade do NHE3, sugerindo que o GLP-1 também tem um papel fisiológico não 

somente na homeostase glicêmica, como também na homeostase volêmica. Para se 

certificar de que estava ocorrendo a ligação GLP-1/GLP-1R no rim foram realizados 

experimentos dosando o AMPc na urina desses ratos em que foi constatado menos AMPc 

sendo excretado no grupo infundido com exendin-9. Em somatória a esse experimento, 

avaliou-se também o nível de fosforilação dos resíduos serina e treonina fosforilados por 

PKA, em que se constataram menores níveis de fosforilação. Ademais, a infusão do 

exendin-9 foi capaz de reduzir o fluxo urinário, carga excretada de sódio, RFG, pH 
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urinário e o clearance de lítio. Em conjunto os dados permitiram concluir que o grupo 

infundido com o antagonista específico apresentava efeitos antinatriuréticos e 

antidiuréticos, contribuindo fortemente para maior reabsorção de sódio em túbulo 

proximal.  

Além desses experimentos, foram realizadas análises de microperfusão estacionária 

in vivo para avaliar a atividade do NHE3, entretanto, não foram observadas diferenças de 

atividade entre os grupos exendin-9 e salina. Sabendo que o GLP-1 é sintetizado e 

secretado somente no intestino e cérebro, era natural não observar efeito na atividade do 

NHE3, já que durante o experimento de microperfusão ocorre a interrupção do fluxo 

tubular e ocorre a adição da solução perfusora de interesse. Assim, foi necessária a infusão 

do GLP-1 juntamente com o exendin-9 em um novo grupo e a infusão somente do GLP-

1 em outro. Desta forma, se observou a resposta inibitória do NHE3 em resposta ao GLP-

1, enquanto esta foi bloqueada na infusão combinada de GLP-1 e exendin-9. Em conjunto, 

estes dados demonstram que os efeitos, natriurético e diurético, do GLP-1 são mediados, 

em parte, por meio da inibição da atividade do NHE3 em túbulo proximal e que a 

sinalização basal do GLP-1 contribui para a manutenção da homeostase volêmica, 

regulando o balanço de sal e água.  

1.2.2. Efeitos anti-hipertensivos do GLP-1 

Além dos efeitos extra glicêmicos já mencionados, em 2003, Yu e colaboradores 

(76) demonstraram pela primeira vez que o GLP-1 tem ação anti-hipertensiva em ratos 

Dahl salt, sensíveis ao sal. Neste estudo foi mostrado que a infusão crônica de GLP-1 em 

ratos submetidos à dieta rica em sal atenuou o aumento da pressão arterial (PA). Eles 

atribuíram isso a uma melhora no manuseio renal de sal e água e também às propriedades 
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vasodilatadoras do GLP-1. Resultados semelhantes foram observados por Kunio Hirata e 

colaboradores em que se observou resposta anti-hipertensiva do tratamento com exendin-

4 em camundongos infundidos cronicamente com angiotensina II (Ang II) (77).  

Este efeito anti-hipertensivo não foi observado somente em modelos experimentais, 

há um amplo acervo de ensaios clínicos que comparam os efeitos dos agonistas do GLP-

1R a outras terapias. Em pacientes diabéticos observa-se diminuição dos níveis 

pressóricos entre 5-8 mmHg, sendo que, o tratamento com os agonistas do GLP-1R, 

liraglutida e exenatida foi capaz de reduzir a PA não somente nestes pacientes diabéticos, 

como também não diabéticos (78,79). Em um estudo desenvolvido em Tanno e Sobetsu, 

duas cidades japonesas, foi observado que a secreção de GLP-1 pós-prandial na 

população em geral tinha uma correlação negativa com a pressão arterial sistólica (PAS). 

Ou seja, quanto menor a secreção de GLP-1 pós-prandial, maiores os níveis de pressão 

sistólica encontrada na população (80). Ademais, esta correlação não foi observada com 

relação à pressão arterial diastólica (PAD).  

1.2.2.1. O papel do rim na gênese e manutenção da Hipertensão 

arterial 

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica caracterizada pelos níveis 

elevados da pressão sanguínea nas artérias. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), essa doença afeta aproximadamente 25% da população mundial adulta, sendo 

predito que a sua prevalência aumente para 60% em 2025, acometendo, assim, cerca de 

2,64 bilhões de pessoas. A HA é considerada um dos principais fatores de risco para 

doenças cardiovasculares, as quais são responsáveis por cerca de 31% das mortes 

mundialmente (81).  
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Esta pode ser classificada como primária ou secundária. A hipertensão primária - 

também conhecida como hipertensão essencial ou idiopática - é uma forma de hipertensão 

multifatorial sem causa atribuível ou identificável e representa 90% dos casos (82). Esta 

é caracterizada por uma PAS crônica superior a 130 mmHg e uma PAD superior a 80 

mmHg em indivíduos adultos (83). Já a hipertensão secundária envolve tipos mais raros, 

manifestando-se como consequência de algumas doenças tais como doença renal crônica 

(DRC), estenose da artéria renal, aldosteronismo primário, entre outras. 

A hipertensão primária é ainda hoje uma incógnita. Não existe uma única etiologia 

e a variação de fenótipos entre os pacientes com esta doença é realmente grande, o que 

dificulta um diagnóstico preciso e assertivo. Geralmente o que ocorre na clínica é a 

administração de drogas com diferentes mecanismos de ação e alvos, que tentam, muitas 

vezes em conjunto, conter o aumento da pressão arterial. A complexidade envolvida com 

a hipertensão se inicia basicamente em sua regulação, que constitui um dos processos 

mais intricados do organismo, havendo a integração de vários sistemas como o nervoso, 

renal, cardiovascular e endócrino.  

A resposta rápida a alterações da PA provém dos barorreceptores e 

quimiorreceptores arteriais, evitando flutuações bruscas da PA sob situações corriqueiras 

como alteração de posição e estresse. Em sequência existe a regulação em médio prazo, 

onde as propriedades mecânicas dos vasos atuam a fim de acomodar seu diâmetro e/ou 

estiramento às alterações do fluxo sanguíneo. Entretanto, em longo prazo, são os rins que 

atuam efetivamente regulando a PA, a partir do controle da excreção de sal em resposta 

a mudanças na perfusão renal, que se assemelha a PA sistêmica, por meio do mecanismo 

denominado natriurese pressórica (84). Neste mecanismo se destaca a importância dos 
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hormônios vasoativos, natriuréticos e antinatriuréticos como Ang II, aldosterona, NO, 

insulina e outros (Figura 6).  

 

Figura 6. Representação gráfica das respostas de rápido, médio e longo prazo frente 
ao estímulo de alteração da PA. No gráfico encontra-se a potência máxima dos 
mecanismos de controle da PA em relação a diferentes intervalos de tempo. (Adaptado 
de Guyton, 1980) (85). 

Tão complexo quanto a regulação dos níveis de PA, são os mecanismos que levam 

ao desenvolvimento e manutenção da HA. Neste contexto existem duas teorias sobre a 

gênese da HA no indivíduo, sendo ela a neurogênica e a renal. Nesta primeira vemos o 

sistema nervoso central (SNC) como o principal responsável pelo desenvolvimento da 

doença já que o ponto de ajuste da PA encontra-se naturalmente elevado em relação ao 

parâmetro considerado como normal. Embora seja indiscutível o papel do SNC na 

regulação da PA, existem estudos que demonstram que este sistema não atua em longo 
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prazo sobre a PA, já que existe a adaptação dos barorreceptores ao novo valor de PA 

como referência. Em um estudo com desnervação dos receptores carotídeos e aórticos, 

foi observado maiores flutuações da PA em resposta aos estresses normais da circulação 

como, por exemplo, mudança de posição (86). Ademais, os animais submetidos a este 

procedimento não desenvolveram HA. Por outro lado, a outra teoria de gênese da HA, 

também conhecida com Guytoniana, defende que o rim é o principal órgão envolvido no 

processo de regulação da PA em longo prazo, sendo que a incapacidade de excretar sódio 

a uma taxa necessária em resposta a alterações no organismo é o responsável pelo 

desenvolvimento da HA (87). 

Esta regulação em longo prazo da PA pelos rins ocorre em resposta às alterações da 

própria PA. Aqui se destaca a importância do mecanismo de natriurese pressórica que 

consiste na resposta do rim as variações da pressão de perfusão renal, culminando em 

alteração na excreção de sódio pelo organismo. Na figura 7, logo abaixo, podemos 

observar a resposta renal sob duas condições. 

 

Figura 7. Mecanismo de natriurese pressórica. A linha pontilhada azul representa a 
linha da natriurese pressórica. As linhas inteiriças vermelha e verde representam a taxa 
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de excreção de sódio. O círculo preto representa o ponto de equilíbrio, resultante da 
intersecção da linha de natriurese pressórica e da linha da taxa de excreção de sódio, sendo 
este o determinante do valor de PA (Adaptado de Fisiopatologia renal, 2002) (84). 

Note que a linha vermelha ao intersectar a linha de natriurese pressórica resulta em 

um ponto de equilíbrio diferente do ponto de intersecção entre a linha verde e a linha da 

natriurese pressórica. Isto porque em condições normais, para a excreção de 100 mEq/dia 

de sódio é necessária uma pressão de perfusão renal de aproximadamente 90 mmHg. 

Entretanto, se ocorrer um aumento de PA para 100 mmHg, o ponto de equilíbrio irá se 

deslocar ao longo da linha de natriurese pressórica aumentando a taxa de excreção de 

sódio a fim de regular a PA. Desta forma, naturalmente o mecanismo de natriurese 

pressórica mantém os valores de PA constante à custa de uma regulação fina e adequada 

da excreção de sódio. Embora esse mecanismo regule a PA adequadamente, é possível 

ocorrer a perturbação deste, resultando em inclinação desta reta azul da natriurese 

pressórica (Figura 8). Logo abaixo estão exemplificadas duas situações em que o rim está 

apresentando um déficit na capacidade de excretar o sódio (84). 

 

Figura 8. Situações em que a natriurese pressórica encontra-se alterada e promove 
hipertensão. A linha azul pontilhada representa a linha de natriurese pressórica sob 
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condições normais. A linha inteiriça verde água representa a inclinação da linha de 
natriurese pressórica. A linha vermelha representa a taxa de excreção de sódio. Note que 
nas duas situações o ponto de equilíbrio encontra-se deslocado em relação a linha de 
natriurese pressórica em condições normais. A-representação de hipertensão sal-sensível 
e B-representação de hipertensão sal-resistente (Adaptado de Fisiopatologia renal, 2002) 
(84). 

 No gráfico A, vemos uma inclinação da reta azul, representado pela reta verde. O 

rim nesta situação apresenta uma incapacidade de excretar a quantidade de sódio ingerida 

com o valor de perfusão renal normal. Este acúmulo do íon sódio promove esta 

inclinação, pois será necessária uma PA maior para se excretar a mesma quantidade de 

sódio ingerida. Isso ocorre em casos de hipertensão chamada sal-sensível, em que o 

controle do sal na dieta é capaz de proporcionar redução dos valores de PA e retorno do 

ponto de equilíbrio para o nível adequado. Em contraste, o gráfico B representa a 

condição denominada hipertensão sal resistente, em que os valores de referência da reta 

de natriurese pressórica e o ponto de equilíbrio são naturalmente diferentes. Podemos ver 

que a reta verde (representando a linha de natriurese pressórica em indivíduos com 

hipertensão sal resistente) é paralela à linha de natriurese pressórica pontilhada azul 

(representando o mecanismo em indivíduos normais ), entretanto a linha verde encontra-

se deslocada para a direita, o que significa que este indivíduo terá que apresentar valores 

de PA maiores para excretar a mesma quantidade de sódio ingerida por um indivíduo 

normal (84).  

Desta forma, concluímos que a PA é regulada em longo prazo pelo rim, devido a 

propriedades intrínsecas deste órgão, que modulam a excreção de sódio. Por sua vez, a 

excreção de sódio é regulada finamente por transportadores de sódio presentes ao longo 

do néfron – estrutura funcional do rim. Esses transportadores regulam o balanço deste íon 
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e consequentemente água, assim, alterações no número ou atividade destes, podem afetar 

diretamente o volume extracelular e consequentemente a pressão arterial. 

1.2.3. Manuseio renal de sódio na HA: papel do NHE3 

O túbulo proximal é o primeiro segmento do néfron a iniciar o processo de 

reabsorção de sódio. Neste segmento destaca-se a importância do NHE3, que é 

responsável por dois terços da reabsorção deste íon nesta porção do néfron (88). O NHE3 

é a isoforma 3 de uma família de trocadores de sódio e hidrogênio que se encontra 

expresso em membrana apical de células epiteliais renais e gastrointestinais (89,90). Em 

tecido renal, o NHE3 está presente em túbulo proximal (TP) e no segmento ascendente 

da alça de Henle (91).  

Na figura 9, está representado o transporte de sódio pelo NHE3. Neste processo, 

ocorre a reabsorção de um sódio para o interior da célula do túbulo proximal e a secreção 

de um hidrogênio para o lúmen, através da membrana apical. Ademais, a secreção de um 

hidrogênio culmina na reabsorção indireta de um bicarbonato (HCO-
3). O hidrogênio após 

ser secretado para o fluido tubular reage com o HCO-
3 formando o ácido carbônico 

(H2CO3), o qual posteriormente é dissociado em H2O e CO2 pela ação da isoforma IV da 

anidrase carbônica (AC IV). O CO2 provindo da dissociação se difunde passivamente 

pela membrana apical da célula e reage novamente com uma molécula de água, formando 

o H2CO3. Essa reação ocorre no citoplasma da célula e é catalisada pela isoforma II da 

anidrase carbônica (AC II), sendo seguida pela dissociação do H2CO3 em hidrogênio e 

HCO-
3. O HCO-

3 formado retorna ao sangue pela ação do cotransportador de sódio 

bicarbonato (NBCe1) presente em membrana basolateral, enquanto que o hidrogênio é 

secretado para o lúmen pela ação do NHE3, reiniciando o ciclo (92). 
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Figura 9. Reabsorção de sódio mediada pelo NHE3 em túbulo proximal renal. O 
esquema representa o mecanismo de reabsorção de sódio pelo NHE3. Isoforma 3 do 
trocador de sódio e hidrogênio (NHE3); sódio (Na+); hidrogênio (H+); água (H2O); gás 
carbônico (CO2); bicarbonato (HCO-

3); ácido carbônico (H2CO3); isoforma 2 da anidrase 
carbônica (AC II); isoforma IV da anidrase carbônica (AC IV); cotransportador de sódio 
bicarbonato (NBCe1) (Adaptado de Boron e Boulpaep, 2012) (92). 

 A importância deste trocador na reabsorção de sódio e consequentemente sob a 

regulação da PA foi evidenciada em camundongos nocaute para este transportador. 

Quando os camundongos foram submetidos a uma dieta normossódica, estes 

apresentaram hipotensão e quadro moderado de acidose metabólica (93). Entretanto, 

quando foram submetidos a uma dieta hipossódica morreram por choque hipovolêmico 

dentro de poucos dias (94).  Neste nocaute, a carga de sódio que chega em túbulo distal é 

maior e adaptações são necessárias para reabsorver o novo volume de íon e fluido que 

chega nesta região mais distal do néfron (95). Entre as adaptações que ocorrem estão: 

ativação do SRA, alteração da expressão de transportadores de sódio distais e diminuição 

do RFG em decorrência da ativação do feedback túbulo glomerular. 
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 Frente à importância do NHE3 sobre a reabsorção de sódio e manutenção do 

volume extracelular e PA, variações na atividade deste trocador podem contribuir 

fortemente para expansão do volume no caso de retenção de sódio, bem como redução 

considerável na volemia em caso de um nocaute. Neste quesito, diversos estudos 

demonstraram que a atividade do NHE3 pode ser modulada direta e indiretamente via 

fosforilações na porção citoplasmática do trocador e por mecanismos ainda pouco 

elucidados – por exemplo: regulação por insulina -, bem como por ação direta por 

interação com outras proteínas.  

O NHE3 possui um domínio transmembrânico, N-terminal, responsável pela função 

transportadora que permuta sódio e hidrogênio e um domínio citoplasmático, C-terminal, 

onde ocorre a modulação deste trocador (96,97) (Figura 10). A modulação da atividade 

do NHE3 pode envolver alterações transcricionais, alterando a expressão proteica total 

deste trocador, bem como por modificações pós traducionais via fosforilação de resíduos 

presentes na cauda citoplasmática do domínio C-terminal (98), translocação do NHE3 

entre os microdomínios da célula do TP e via interação com outras proteínas como a 

DPPIV (71).    
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Figura 10. Representação do NHE3 presente em túbulo proximal renal. O esquema 
apresenta a estrutura do trocador NHE3, com o domínio N-terminal responsável pela 
permutação de um íon sódio e um hidrogênio e o domínio C-terminal em que estão 
presentes sítios regulatórios suscetíveis às fosforilações via PKA. Ser: serina.  

Os primeiros estudos desenvolvidos com intuito de investigar o papel fisiológico 

da interação do NHE3 com a DPPIV foram realizados utilizando cultura de células OKP 

(Oppossum Kidney clone P) tratadas com um inibidor específico da DPPIV, denominado 

P32/98 (99). Neste estudo, constatou-se que a presença do P32/98 exerce efeito inibitório 

sobre a atividade do NHE3 in vitro. Posteriormente, outro estudo (72) demonstrou 

utilizando ratos Wistar tratados com um inibidor competitivo da DPPIV in vivo, que sua 

inibição também inibia a atividade do NHE3. Diante destes achados a Profª Drª Adriana 

Girardi propôs a hipótese de que a enzima DPPIV poderia estar degradando algum 

peptídeo que tivesse ação sobre o NHE3, inibindo assim sua atividade. A literatura 

fornecia um forte acervo teórico que sugeria o GLP-1 como sendo este peptídeo 

(65,67,69).   
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Alguns anos mais tarde, nosso grupo de pesquisa demonstrou que o GLP-1 pode 

regular a atividade do NHE3 via ativação do complexo GLP-1/GLP-1R, ativação de 

adenilil ciclase, aumento de AMPc e ativação de PKA. Esta cinase, por sua vez, fosforila 

o resíduo de serina 552 da cauda citoplasmática do NHE3, promovendo sua inibição (68). 

Entretanto, é importante mencionar que possam existir outros peptídeos que também são 

substratos da DPPIV e promovam natriurese, visto que em cultura de células OKP a 

inibição da DPPIV também resulta na inibição do NHE3 e é sabido que o túbulo proximal 

não sintetiza GLP-1 (99). Em somatória a isto, estudos com camundongos nocaute para 

o GLP-1R tratados com alogliptina, um inibidor da DPPIV, apresentam natriurese e 

diurese (100).   

1.3. Hipótese do estudo 

Nosso grupo foi o primeiro a demonstrar o efeito endógeno do GLP-1 no rim. 

Agudamente, o bloqueio da sinalização endógena do GLP-1R demonstrou efeitos 

antinatriuréticos e antidiuréticos, sugerindo que este peptídeo, primariamente envolvido 

com a homeostase glicêmica, também desempenha importante papel na regulação de 

sódio no organismo mediado pela inibição do NHE3 via fosforilação da serina 552. 

Entretanto, a resposta do bloqueio em longo prazo da sinalização endógena do GLP-1R 

sobre manuseio renal de sódio e, consequentemente, sua influência sobre a regulação da 

PA permanecem desconhecidos. Desta forma, testamos a hipótese de que o antagonismo 

prolongado do GLP-1R é capaz de elevar os níveis pressóricos em ratos SHR e Wistar.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral: 

Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R altera os níveis 

pressóricos em ratos hipertensos (SHR) e normotensos (Wistar) e investigar os 

mecanismos subjacentes. 

2.2. Objetivos específicos: 

2.2.1. Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R intensifica 

o aumento dos níveis pressóricos em SHR e aumenta a PA de Wistar; 

2.2.2. Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R intensifica 

o desenvolvimento de dano renal em SHR e promove dano renal em Wistar; 

2.2.3. Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R diminui 

os níveis de fosforilação na serina 552 do NHE3 em túbulo proximal em 

SHR e Wistar; 

2.2.4. Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R aumenta 

a atividade do SRA intrarrenal em SHR e promove ativação do SRA intrarrenal 

em Wistar; 

2.2.5. Testar a hipótese de que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R reduz a 

sensibilidade à insulina e promove hiperinsulinemia em SHR e Wistar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Reagentes – peptídeos exendin-9 e exenatide 

Os peptídeos utilizados neste estudo foram importados pela representante no Brasil, 

Nova Analítica®, diretamente da empresa Abcam®. Todo o procedimento de 

armazenamento e hidratação dos peptídeos liofilizados foram realizados de acordo com 

as instruções do fabricante.  

3.2. Modelos experimentais 

Todos os procedimentos executados foram submetidos e aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina da USP, sob o protocolo 

de pesquisa 915/2017 (SHR) e 042/2017 (Wistar). Os princípios éticos sugeridos pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) foram seguidos rigorosamente. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados ratos SHR e Wistar com 

cinco semanas de idade, comprados no Centro Multidisciplinar para Investigação 

Biológica na Área da Ciência em Animais de Laboratório (CEMIB) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e no biotério de produção de ratos do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP (ICB), respectivamente. Os ratos foram mantidos no 

biotério do Instituto do Coração, Hospital das Clínicas (FMUSP), sob condições de 

controle de temperatura (22°C), de umidade (60%) e ciclo claro-escuro de 12 horas. Toda 

a maravalha e sabugo de milho em contato com os animais foram autoclavados, a água 

utilizada foi filtrada e a ração controlada da marca Nuvilab® CR-1. Não houve restrição 

do acesso à ração, com exceção nos períodos de jejum para a coleta de sangue e nas 8 

horas que precedem a eutanásia. 
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O estudo foi conduzido de acordo com os desenhos experimentais ilustrados nas 

Figuras 11 e 12.  

Os ratos SHR e Wistar foram divididos randomicamente em três grupos cada. A 

decisão de início do tratamento no 39º dia de idade foi tomada em decorrência das 

observações prévias do nosso grupo de pesquisa, em que constatamos que entre a 5ª e 6ª 

semana de idade, os ratos SHR encontram-se em fase pré-hipertensiva, apresentando 

balanço positivo de sódio.  A partir desta idade os ratos tendem a apresentar um 

progressivo aumento da PA, sendo então a fase de interesse para o estudo em questão. 

Para os ratos Wistar, a escolha de início ao 39º dia foi com o propósito de seguir o mesmo 

protocolo desenvolvido anteriormente com os ratos SHR. O tratamento foi realizado via 

intraperitoneal (51,101), sendo duas aplicações diária com o antagonista, exendin-9 (37,5 

ug/kg/12h), e o agonista, exenatide (5 ug/kg/12h), do GLP-1R. Os ratos SHR e Wistar 

controle receberam doses de 0,5 mL de solução salina (0,9% NaCl) duas vezes ao dia. 

Vale ressaltar que antes da randomização dos grupos e início do tratamento foram 

realizadas aferição da pressão arterial caudal e avaliação da função renal para 

caracterização das linhagens utilizadas no estudo e aquisição de dados basais dos ratos.  

Foram realizadas coletas de sangue arterial antes do início do tratamento e no dia 

da eutanásia, via infraorbital e diretamente da artéria abdominal, repectivamente. O 

sangue foi coletado em tubos BD Vaccutainer® SST Advance com gel separador e sem 

etilenodiaminotetracetato dissódico (EDTA), seguindo as instruções descritas pelo 

fabricante. Dentro de uma hora, o sangue foi centrifugado a 4000 RPM durante 20 

minutos e o soro foi aliquotado em microtubos e armazenado em freezer -80°C. 
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Figura 11. Desenho experimental para a linhagem SHR. Tratamento via 
intraperitoneal, com início no 39º dia de idade e duração de quatro semanas. Ctrl: 
controle, i.p.: intraperitoneal, GM: gaiola metabólica, PTMG: pletismografia, PA: 
pressão arterial, WB: Western Blot, IHQ: imunohistoquímica, ELISA: ensaio de 
imunoabsorção enzimática. 

 

Figura 12. Desenho experimental para a linhagem Wistar. Tratamento via 
intraperitoneal, com início no 39º dia de idade e duração de quatro semanas. Ctrl: 
controle, i.p.: intraperitoneal, GM: gaiola metabólica, PTMG: pletismografia, PA: 
pressão arterial, WB: Western Blot, IHQ: imunohistoquímica, ELISA: ensaio de 
imunoabsorção enzimática. 
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3.3. Avaliação da função renal 

Para monitoramento do consumo de água, ração e fluxo urinário, bem como, coleta 

de urina em 24 horas, foram realizadas gaiolas metabólicas antes do início do tratamento 

e na última semana do estudo. O protocolo consiste na adaptação dos ratos à gaiola por 

48 horas, seguido por uma coleta de 24 horas. Para este experimento, os ratos foram 

alojados em gaiolas metabólicas com acesso a ração moída e peneirada e água. A urina é 

coletada com auxílio de um funil acoplado a um recipiente com óleo mineral na base, o 

que impede a evaporação da parte aquosa da urina coletada. Ao término das 24 horas, a 

urina é armazenada em tubo Falcon®, centrifugada a 4000 RPM por 20 minutos, 

aliquotada em microtubos e armazenada em freezer -20°C. 

Com o material em mãos, foram realizados kits colorimétricos, análise de eletrólitos 

e ELISA. Os parâmetros de função renal que foram avaliados estão listados abaixo: 

3.3.1. Fluxo urinário: a partir do volume urinário, o fluxo urinário foi obtido por 

gravimetria, isto é, pesando-se o volume urinário total coletado durante o intervalo de 

tempo (24 horas) e corrigindo este valor pelo peso do rato. Este parâmetro foi expresso 

em mL/kg/24h. 

3.3.2. Ritmo de filtração glomerular: foi estimado através do clearance da creatinina e 

calculado pela fórmula 
(  ∗  )

 
, sendo Cr Ur correspondente à concentração 

urinária de creatinina, Fuxo Ur o fluxo urinário por minuto e Cr Sr a concentração sérica 

de creatinina. Os resultados foram expressos em mL/kg/min. As concentrações de 

creatinina urinária foram determinadas por método colorimétrico, utilizando o kit da Lab 

Test® (Lagoa Santa, MG) e as concentrações plasmáticas foram obtidas pela reação de 

Jaffé modificada, a fim de minimizar a interferência dos componentes séricos. Para tal, 



Material e métodos 

32 

3.3.3. amostras de soro foram adicionadas a um reagente contendo 10% tungstato de 

sódio, 1,84% ácido sulfúrico e água deionizada e posteriormente centrifugadas a 4000 g 

durante 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e adicionado a uma mistura de 

10% NaOH e 1% ácido pícrico. A reação de end-point foi finalizada com a leitura a 520 

nm em espectrofotômetro.  

3.3.4. Fração de excreção de sódio: a partir da mensuração do sódio urinário e sérico 

por meio do fotômetro de chama (Digimed® DM-62), foi calculada a fração de excreção 

de sódio. O cálculo realizado se baseia na seguinte fórmula:
( ó  ∗  )

( ó  ∗  )
∗ 100, sendo 

Sódio Ur o sódio urinário, Cr Sr a creatinina sérica, Sódio Sr o sódio sérico e Cr Ur a 

creatinina urinária. O resultado foi expresso em porcentagem. 

3.3.5. Concentração de albumina urinária: foi determinada por ELISA, utilizando kit 

específico para avaliação da albumina urinária de ratos (Nephrat, Exocell®). O 

experimento foi realizado a partir da diluição das amostras de urina em 10 vezes e 

seguindo as instruções do fabricante. Os resultados foram normalizados por creatinina. 

3.4. Aferição indireta da PA  

Para o acompanhamento da PA durante o estudo, foi realizado pletismografia 

caudal, um experimento não invasivo com aquisição de valores pressóricos em ratos 

acordados, utilizando um pletismógrafo, BP-2000 Série II (Visitech Systems®) (Figura 

13 A). Nesse equipamento previamente calibrado, os ratos são acondicionados em 

contensores de ferro sobre uma plataforma aquecida (38°C) e com ventilação adequada 

(Figura 13 B).  

Para realizar o procedimento, a cauda dos animais é encaixada a um manguito de 

borracha ligado a um esfigmomanômetro, que infla e desinfla periodicamente. O 
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equipamento utiliza fotopletismografia de transmissão, em que a variação na quantidade 

de luz transmitida através da cauda é analisada para determinar a pressão arterial e a 

pulsação do rato. Assim, quando o sangue arterial chega à cauda os vasos se dilatam 

rapidamente, de forma que dispersam mais a luz vermelha, esse é o indicativo de uma 

sístole. À medida que a pressão de chegada desse sangue diminui, os vasos da cauda se 

contraem e dispersam menos luz, sendo este momento correspondente à diástole. A 

variação da luz transmitida através da cauda é exibida na tela do computador e convertida 

em valores numéricos (Figura 13 C).  

Este procedimento fornece valores de PAS, PAD e FC, porém só utilizamos os 

valores de PAS, pois o sinal da diastólica é fraco e consideramos pouco fidedigno ao valor 

real. O protocolo estabelecido para aquisição dos valores de PA inclui três dias de 

adaptação dos ratos ao equipamento e dois dias de aferição. Nos dois dias de aferição, a 

média de uma sequência com no mínimo 10 medidas de PAS, com variação máxima entre 

elas de 15 mmHg, são anotadas e posteriormente calculadas (Figura 13 D). Ao final deste 

protocolo, o valor considerado de PA para cada rato foi a média entre os valores obtidos 

nos dias de aferição. O procedimento foi realizado antes do início do tratamento, a cada 

sete dias e na última semana do estudo.
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Figura 13. Ilustração do pletismógrafo BP-2000 Série II (Visitech Systems®). Em A: 
temos a visualização geral do equipamento funcionando, B: a disposição dos ratos em 
contentores de ferro sobre a placa aquecida e ventilada, C: a aquisição dos valores de 
pressão sistólica e diastólica a partir da variação de luz transmitida através da cauda e D: 
protocolo estabelecido para o experimento.  

3.5. Aferição direta da PA 

Além da pletismografia de cauda, realizamos a aferição da pressão arterial 

diretamente pela artéria carótida. Esse procedimento foi invasivo e utilizamos o 

anestésico Pentobarbital (50mg/kg) via intraperitoneal (i.p.), aplicado com agulha de 

diâmetro externo de 0,6mm (102). O Pentobarbital atua deprimindo o sistema nervoso 

central e é metabolizado no fígado. Esse barbitúrico age nos receptores do ácido gama 

aminobutírico (GABA) prolongando o tempo de abertura dos canais para cloreto, 

potenciando o efeito do GABA. Sua ação periférica inclui diminuição da liberação de 

acetilcolina na membrana pós-sináptica. Em doses hipnóticas, o Pentobarbital afeta pouco 



Material e métodos 

35 

 

a função cardíaca e pressão arterial, desta forma, as diferenças entre os grupos de ambas 

as linhagens foram mantidas. Após a sedação do rato, a carótida foi exposta e isolada com 

o auxílio de pinças cirúrgicas e a cânula PE 10, previamente preenchida com solução 

fisiológica (0,9% NaCl) (Figura 14 A), foi inserida na artéria carótida. Esta cânula foi 

então acoplada a outra cânula (PE 50) também preenchida com solução salina e esta 

última conectada ao transdutor (ADInstrumentPowerLab® 4/35) (Figura 14 B), também 

preenchido com solução fisiológica. O tempo de medição para cada rato foi de 10 a 15 

minutos, contados após a estabilização das aquisições pelo transdutor (Figura 14 C). Os 

parâmetros observados neste experimento foram: PAS, PAD e FC. Os dados adquiridos 

foram enviados ao software do computador (LabChart®), onde foram analisados (Figura 

14 D). 

 

Figura 14. Ilustração da aferição direta de PA por meio da canulação da artéria 
carótida. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os protocolos éticos 
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exigidos em pesquisa com animais. Os ratos anestesiados com Pentobarbital (50mg/kg 
i.p.) tiveram a artéria carótida canulada (A). A cânula foi acoplada ao transdutor 
(ADInstrumentPowerLab® 4/35) preenchido com solução fisiológica (B) e os dados 
foram enviados a um computador, onde podem ser analisados pelo programa LabChart® 
(D). Em C está ilustrado o experimento de aferição direta em ação. 

3.6. Teste oral de tolerância à glicose (do inglês Oral Glucose Tolerance Test – 

OGTT) 

Na segunda metade da última semana de tratamento os ratos foram colocados em 

jejum por dez horas. Após esse período, a glicose de jejum foi mensurada por meio do 

teste glicêmico com fitas do kit Accu Chek® modelo Performa. Em seguida, foi 

administrado nos ratos por via oral, gavagem com 2% glicose (2g/kg). Ainda utilizando 

o kit AccuCheck® a glicemia foi mensurada em 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos 

cronometrados a partir do momento de administração da glicose via oral. A partir dos 

valores glicêmicos adquiridos, a curva glicêmica foi calculada utilizando a área sob a 

curva dos valores de glicemia em função dos diferentes tempos.  

3.7. Eutanásia e descarte do material biológico 

Após o período de tratamento e os experimentos finais, os ratos foram anestesiados 

com pentobarbital (50mg/kg i.p.) (102), o sangue arterial foi coletado via artéria aorta 

abdominal, os rins foram removidos, e por fim, os animais foram eutanasiados por 

deslocamento da cervical. Os rins removidos foram descapsulados, pesados, processados 

em tampões específicos para análises posteriores e mantidos em freezer -80°C. 

As carcaças dos ratos foram mantidas em câmara fria localizada no biotério do 

Instituto do Coração, Hospital das Clínicas, embaladas em sacos específicos para o 

descarte de material biológico. O recolhimento foi realizado pela prefeitura de São Paulo 

e conduzido até o local para sua incineração.  
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3.8. Preparação de homogenato de proteínas de córtex renal e determinação da 

concentração proteica  

Após a retirada dos rins, a cápsula renal foi removida com o auxílio de pinça e 

tesoura cirúrgica. O rim direito foi cortado longitudinalmente e as porções referentes ao 

córtex e medula foram separadas. Os córtices e medulas renais foram transferidos para 

frascos contendo solução tampão de fosfato-salino (PBS) gelado pH 7,4, constituído por 

150 mM NaCl; 2,8 mM fosfato monobásico; 7,2 mM fosfato de sódio dibásico. Nesta 

solução, foram adicionados os inibidores de protease (0,7 ug/mL pepstatina A, 0,5 ug/mL 

leupeptina e 40 ug/mL PMSF) e os inibidores de fosfatase (50 mM pirofosfato de sódio 

decahidratado e 15 mM fluoreto de sódio). Estes tecidos foram homogeneizados com 

homogeneizador de tecidos (POLYMIX® PX-SR50E, Kinematica Inc.). O homogenato 

foi então dividido em alíquotas para o freezer -80°C e alíquotas em tubos para ultra-

centrífuga. A fração correspondente à de proteínas totais de membrana de córtex renal foi 

isolada do homogenato por meio de centrifugações diferenciadas. A determinação da 

concentração de proteínas foi obtida pelo método de Lowry (103). 

3.9. Eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS para proteína 

A separação das proteínas foi realizada utilizando o gel de poliacrilamida-SDS, 

segundo Laemmli (104). Amostras de proteínas foram ressuspendidas em 50 μL de 

tampão de amostra para eletroforese (pH 6,8; 62,5 mM tris-HCl; 10% SDS; 20% glicerol; 

1,96% β-mercaptoetanol; 0,01% azul de bromofenol). Em seguida, o conteúdo foi 

aplicado no gel imerso em tampão de eletroforese (pH 8,8; 25 mM tris-base; 192 mM 

glicina), juntamente com um padrão de massa molecular (Precision Plus Protein™ 

Kaleidoscope Bio-Rad®). O gel de corrida foi preparado com concentração de acrilamida 
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7,5% e o gel de empilhamento foi preparado a 3%. Estes foram montados em 

equipamento próprio para eletroforese de proteína com espaçadores que permitiram que 

a espessura do gel fosse de 1,5 mm. A corrida foi interrompida de acordo com o tamanho 

de proteínas desejado, utilizando o marcador de peso molecular como referência.  

3.10.  Immunoblotting 

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

transferidas para membrana PVDF (Immobilon-P Transfer Membrane, Millipore®) 

previamente hidratada com 100% metanol e equilibrada em trampão de transferência (25 

mM tris-base, 192 mM glicina, 20% metanol). Para a transferência, foi utilizado o sistema 

de sanduíche (GE Healthcare®, TE62), submerso, overnight e a 4°C. Após a 

transferência, a membrana foi corada com Ponceau (solução contendo 0,1% Ponceau 

Sigma e 10% ácido acético) para a visualização das bandas. 

Em sequência, a membrana foi bloqueada em solução de blotto [solução contendo 

5% de leite em pó desnatado; tampão (150 mM NaCl; 2,8 mM fosfato de sódio 

monobásico; 7,2 mM fosfato de sódio dibásico); 0,1% Tween 20; água milli Q q.s.p.] ou 

BSA [solução contendo 5% de albumina sérica bovina (BSA); tampão (pH 7,4; 50 mM 

tris-base; 150 mM NaCl); 0,1% Tween 20; água milli Q q.s.p.] para evitar possíveis 

ligações inespecíficas durante a incubação com o anticorpo primário. Posteriormente, esta 

foi incubada com os anticorpos primário, secundário (Tabela 3) e ECL (reagente para 

imuno-detecção através de quimioluminescência). A visualização das bandas foi 

realizada por meio de um fotodocumentador (GE Healthcare®, ImageQuant LAS 4000) 

e analisadas por densitometria (Image J®). 

Os anticorpos primário e secundário utilizados neste estudo estão apresentados e 

detalhados na tabela a seguir: 
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Tabela 3. Lista de anticorpos utilizados no estudo.  

Anticorpo primário Fonte Diluição (v/v) Solução utilizada 

NHE3 total 
Doação Peter 

Aronson (Yale, 
University) 

1:1000 Blotto 

PS552 Santa Cruz 
Bioechnology® 1:1000 Blotto 

Ser/Thr PKA Cell Signalling® 1:1000 BSA 

AGT Santa Cruz 
Biotechnology® 1:1000 BSA 

Actina Abcam® 1:5000 Blotto 

HRP-Anti-mouse 
IgG 

Jackson 
ImmunoResearch® 1:2000 Blotto 

HRP-Anti-goat Jackson 
ImmunoResearch® 1:2000 BSA 

HRP-Anti-rabbit Jackson 
ImmunoResearch® 1:2000 BSA 

  

3.11. ELISA para AGT urinário 

Sabendo que a concentração urinária de AGT é utilizada como marcador da 

ativação do SRA intrarrenal (105,106), foram realizados ensaios de ELISA para avaliar a 

excreção urinária de AGT. O kit ELISA utilizado foi o da empresa IBL® com amostras 

de urina da gaiola metabólica ao final do tratamento. As amostras de urina foram diluídas 

em 50 vezes e o experimento foi conduzido de acordo com as instruções do fabricante. 

Os resultados foram normalizados pelo valor de creatinina e foram representados em 

ng/mg. 

3.12. Determinação da atividade da PKA em córtex renal 

Quantidades equivalentes de amostra de proteínas de membrana de córtex renal 

foram submetidas à eletroforese em gel SDS-PAGE e immunoblotting utilizando o 
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anticorpo específico que reconhece resíduos de serina treonina fosforilados por PKA 

(107). 

3.13.  ELISA para insulina de jejum 

Para avaliar a concentração sérica de insulina de jejum foi realizado o kit ELISA da 

marca Millipore®. As amostras de soro foram submetidas ao ensaio imunoenzimático 

seguindo as instruções do fabricante. Os resultados foram expressos em ng/mL. 

3.14.  Imunohistoquímica 

O rim esquerdo de ratos SHR e Wistar foi cortado transversalmente em seções de 3 

mm e fixado em paraformoldeído durante 24 horas. Após esse período, as seções dos rins 

foram colocadas em cassetes histológicos e armazenadas em 70% etanol. Após esse 

preparo prévio do tecido, as seções de rim foram embebidas em parafina e posteriormente 

fatiadas no micrótomo de 5 μm de espessura.  

As lâminas com seções de rim foram colocadas em solução desparafinizadora 

composta por citrato de sódio pH 6.0 (Dewaxing & Antigen Retrieval Buffer, Spring) e 

em sequência foram lavadas com PBS e 3% H2O2 por 4 vezes durante 4 minutos e 2 vezes 

durante 2 minutos, com o propósito de bloquear a peroxidase endógena. As reações 

inespecíficas foram bloqueadas em 2% goat serum durante 20 minutos e então incubadas 

overnight com o anticorpo monoclonal de camundongo anti-ED1 (CD68) (diluição 1:100-

v/v), para avaliar infiltração de macrófagos, ou α-actina de músculo liso (α-SMA) 

(diluição 1:100-v/v), para avaliar ativação intersticial de fibroblastos. Após as 18 horas 

de incubação, as seções de rim foram lavadas 3 vezes durante 5 minutos com PBS e 

incubadas com os respectivos anticorpos secundários conjugados com HRP (1:200-v/v). 

As imunorreações foram detectadas com o 3,3'-diaminobenzidina (DAB- Zymed®) 
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durante 2 minutos e por fim a lâmina foi montada com a lamínula e a resina de forma 

permanente.  

As análises foram realizadas em microscópio de luz com aumento de 400x 

utilizando o software Quantimet Leica®. Para cada lâmina foram analisados 20 campos e 

o resultado foi expresso como média do número de células CD68 positivas por campo e 

média da área marcada para α-SMA por campo. 

3.15.  Análise estatística 

Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (EPM). O n 

experimental foi indicado em scatter-dot plot ou escrito na legenda dos gráficos 

temporais. As comparações entre os grupos experimentais foram realizadas por análise 

de variância de uma via (one-way ANOVA) e pós-teste de Bonferroni. Foi considerada 

significância estatística quando o p-valor foi menor ou igual a 0,05.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre os níveis pressóricos e 

função renal de ratos SHR e Wistar 

Estudos mostrando os efeitos extraglicêmicos da administração de agonistas do 

GLP-1R em concentrações farmacológicas, incluindo o próprio GLP-1, demonstraram 

redução da pressão arterial em indivíduos hipertensos e modelos experimentais de 

hipertensão (76–79). Por sua vez, dado que o bloqueio agudo do GLP-1R aumenta a 

reabsorção renal de sódio e reduz o RFG (75), demonstrando que a ativação fisiológica 

deste receptor exerce efeitos sobre a homeostase volêmica, levantamos a hipótese de que 

o tratamento em longo prazo com o antagonista do GLP-1R poderia aumentar a PA.  

Como mostrado na Figura 15 A, os três grupos de ratos SHR apresentavam níveis 

pressóricos semelhantes previamente ao início do tratamento. Em resposta ao tratamento 

com exendin-9, os ratos SHR demonstraram progressivo aumento de PA, ao passo que o 

tratamento com exenatide atenuou a elevação natural da PA nesta linhagem, quando 

comparados ao controle. Corroborando esses dados, a medida direta da PAS aferida de 

forma invasiva por meio da canulação da artéria carótida, apresentou o mesmo padrão de 

resultados que os dados de pletismografia caudal na última semana de tratamento. Como 

mostrado na Figura 15 C, o tratamento com exendin-9 aumentou a PAS (149 ± 1 vs. 139 

± 3 mmHg, p<0,01), enquanto que o tratamento com exenatide reduziu esses valores (127 

± 1 vs. 139 ± 3 mmHg, p<0,01) em comparação com o controle. Ademais, não foram 

encontradas diferenças significativas quanto à PAD e FC (Figura 15 D-E). 

A Figura 15 B apresenta temporalmente os valores pressóricos em resposta aos 

tratamentos administrados nos ratos Wistar. Neste gráfico notamos que previamente ao 

início do tratamento, os três grupos apresentavam valores de PA semelhantes. Entretanto, 
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o tratamento com exendin-9 foi capaz de aumentar significativamente e progressivamente 

os níveis de PA a partir da segunda semana de tratamento. Por outro lado, o tratamento 

com exenatide não demonstrou diferença quando comparado ao controle desta linhagem. 

De forma similar ao resultado de pletismografia da última semana de tratamento, as 

aferições diretas da PA demonstraram aumento da PAS no tratamento com exendin-9 

(116 ± 5 vs. 101 ± 1 mmHg, p<0,01), ao passo que o tratamento com exenatide não 

mostrou diferença quando comparado ao controle (Figura 15 F). Ademais, não foram 

encontradas diferenças significativas na PAD e FC nesta linhagem (Figura 15 G-H). 

Em conjunto esses dados apresentados confirmam que o bloqueio em longo prazo 

da ativação da sinalização endógena do GLP-1R eleva a pressão arterial em ratos 

hipertensos e normotensos. 
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Figura 15. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R intensifica o aumento dos níveis 
pressóricos em ratos SHR e altera a pressão arterial em ratos Wistar. A e B: pressão 
arterial caudal foi aferida antes e semanalmente após o início do tratamento. Antes da 
eutanásia, os ratos SHR e Wistar foram submetidos à canulação da artéria carótida para 
mensuração direta dos valores de PAS (pressão arterial sistólica) (C e F), PAD (pressão 
arterial diastólica) (D e G) e FC (frequência cardíaca) (E e H). O número de ratos para a 
avaliação da pressão arterial caudal (A e B) variou de 4 a 8 por grupo.  Os valores foram 
expressos como media ± o erro padrão da média (EPM) com o número de ratos utilizados 
em cada grupo representado no scatter-dot plot (C-H). *P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001 
vs. Ctrl e †††P<0,001 vs. Ex9. 

A seguir estão tabulados os dados referentes aos parâmetros biométricos 

observados previamente e ao final das quatro semanas de tratamento e os dados de função 

renal. 
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Tabela 4. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre peso corporal e função 

renal de ratos SHR 

 SHR-Ctrl SHR-Ex9 SHR-Ex4 

Peso corpóreo inicial (g) 103 ± 1 (14) 103 ± 1 (20) 101 ± 2 (15) 

Peso corpóreo final (g) 208 ± 5 (14) 213 ± 2 (20) 202 ± 5 (15) 

Ganho de peso (%) 126 ± 8 (14) 140 ± 9 (20) 96 ± 6* (15) 

Consumo de ração (mg/kg por 
dia) 

100 ± 5 (8) 101 ± 4 (8) 104 ± 4 (9) 

Consumo de água (mL/kg por 
dia) 

72 ± 2 (8) 77 ± 3 (8) 79 ± 4 (9) 

Fluxo urinário (mL/kg por dia) 40 ± 6 (8) 42 ± 5 (8) 44 ± 7 (9) 

RFG (mL/kg por min) 7,7 ± 0,5 (8) 7,1 ± 0,5 (8) 7,7 ± 0,7 (9) 

FE Na+ (%) 0,68 ± 0,08 (8) 0,74 ± 0,07 (8) 0,75 ± 0,04 (9) 

Albumina urinária (Razão 
albumina/creatinina) 

0,27 ± 0,03 (6) 0,46 ± 0,04** (7) 0,18 ± 0,01 ††† 
(7) 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) com o número de 
ratos de cada grupo entre parênteses. *P<0,05 **P<0,01 vs. Ctrl e ††† P<0,001 vs. Ex9, 
calculado pelo ANOVA one-way seguido por pós-teste de Bonferroni’s. Ratos SHR foram 
tratados com salina (Ctrl), antagonista do GLP-1R, exendin-9, ou agonista do GLP-1R, 
exendin-4, durante 28 dias. Os resultados de consumo de ração e água foram normalizados 
pelo peso corpóreo. O fluxo urinário foi mensurado por gravimetria. O clearance de 
creatinina foi usado para estimar o ritmo de filtração glomerular (RFG). A fração de 
excreção (FE) de Na+ foi expressa em porcentagem e calculada como Ci/CCr em que Ci é 
o clerance do íon e CCr é o clearance de creatinina. A albumina urinária foi determinada 
por ELISA e normalizada pela creatinina urinária.  

 

Tabela 5. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre peso corporal e função 

renal de ratos Wistar 

 Wistar-Ctrl Wistar-Ex9 Wistar-Ex4 

Peso corpóreo inicial (g) 165 ± 7 (8) 154 ± 4 (8) 157 ± 5 (8) 

Peso corpóreo final (g) 291 ± 6 (7) 270 ± 7 (8) 245 ± 5*** † (8) 
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Ganho de peso (%) 71 ± 5 (7) 69 ± 2 (8) 50 ± 2 *** †† (8) 

Consumo de ração (mg/kg por 
dia) 

77 ± 4 (8) 79 ± 2 (8) 70 ± 8 (8) 

Consumo de água (mL/kg por 
dia) 

131 ± 9 (8) 109 ± 2 (8) 162 ± 16 †† (8) 

Fluxo urinário (mL/kg por dia) 68 ± 6 (8) 50 ± 4 (8) 94 ± 21 (8) 

RFG (mL/kg por min) 7,6 ± 0,5 (5) 6,8 ± 0,4 (8) 7,5 ± 0,5 (5) 

FE Na+ (%) 0,71 ± 0,13 (4) 0,62 ± 0,06 (8) 0,71 ± 0,18 (6) 

Albumina urinária (Razão 
albumina/creatinina) 

0,04 ± 0,01 (8) 0,14 ± 0,02** †† 
(8) 

0,04 ± 0,01 (8) 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) com o número de 
ratos de cada grupo entre parênteses. **P<0,01 ***P<0,001 vs. Ctrl e † P<0,05 †† P<0,01 
vs. Ex9, calculado pelo ANOVA one-way seguido por pós-teste de Bonferroni’s. Ratos 
Wistar foram tratados com salina (Ctrl), antagonista do GLP-1R exendin-9 ou agonista do 
GLP-1R, exendin-4, durante 28 dias. Os resultados de consumo de ração e água foram 
normalizados pelo peso corpóreo. O fluxo urinário foi mensurado por gravimetria. O 
clearance de creatinina foi usado para estimar o ritmo de filtração glomerular (RFG). A 
fração de excreção (FE) de Na+ foi expressa em porcentagem e calculada como Ci/CCr em 
que Ci é o clerance do íon e CCr é o clearance de creatinina. A albumina urinária foi 
determinada por ELISA e normalizada pela creatinina urinária. 

Como resumido nas Tabelas 4 e 5, o bloqueio em longo prazo do GLP-1R pelo 

exendin-9 não alterou o ganho de peso corporal, ao passo que o exenatide reduziu esse 

ganho em comparação com o tratamento com solução salina em ratos SHR (96 ± 6 vs. 

126 ± 8% p<0,05) e Wistar (50 ± 2 vs. 71 ± 5%, p<0,001). Nenhuma diferença estatística 

foi constatada a respeito da ingestão de água ou ração entre os grupos em comparação 

com o grupo controle em ambas as linhagens. Além disso, o tratamento de quatro semanas 

não alterou o fluxo urinário ou a fração de excreção de sódio. Houve tendência à redução 

do RFG em ratos SHR e Wistar tratados com exendin-9, entretanto, essa diferença não 

alcançou significância estatística (valor de p = 0,09).  
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4.2. Efeitos do bloqueio em longo prazo da via de sinalização endógena do GLP-

1/GLP-1R em córtex renal de ratos SHR e Wistar 

Para confirmar a inibição da ativação do complexo GLP-1/GLP-1R e a deflagração 

da via da PKA em córtex renal, avaliamos os níveis de fosforilação dos resíduos de serina 

e treonina fosforilados pela PKA (Figura 16) por immunoblotting.  Este experimento nos 

permite inferir, indiretamente, maior ou menor atividade da via da PKA por meio de 

níveis mais altos ou mais baixos da expressão desses resíduos, respectivamente.  

 

Figura 16. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R reduz a atividade da PKA em 
córtex renal de ratos SHR. Quantidades equivalentes de amostras de proteínas de 
membrana de córtex renal (25µg de proteína para pSer/Thr e 15µg para actina) foram 
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submetidas a SDS-PAGE, transferidas para membrana PVDF e avaliadas por 
immunoblotting. A e C: as membranas foram incubadas com o anticorpo contra resíduos 
de serina e treonina fosforilados por PKA (1:1000-v/v) e actina (1:5000-v/v). B e D: 
representação gráfica da quantificação de bandas obtidas em A e C, representando 
indiretamente a atividade da PKA em ratos SHR e Wistar, respectivamente. O resultado 
final é obtido pela soma de todas as densitometrias de banda marcados por fileira e 
normalizados pela actina. Os valores foram expressos como média ± o erro padrão da 
média (EPM) com o número de ratos utilizados em cada grupo representado no scatter-
dot plot. *P<0,05 **P<0,01 vs. Ctrl e ††P<0,01 †††P<0,001 vs. Ex9. 

Como mostrado na Figura 16 A e B, o tratamento de ratos SHR com exendin-9 

reduziu os níveis de fosforilação desses resíduos (66 ± 9 vs. 100 ± 6 % SHR-Ctrl, p<0,01), 

sugerindo menor ativação da via da PKA, enquanto que o exenatide demonstrou maiores 

níveis de fosforilação de tais resíduos (129 ± 5 vs. 100 ± 6 % SHR-Ctrl, p<0,05) quando 

ambos são comparados ao controle desta linhagem, tratado com solução salina. Em ratos 

Wistar (Figura 16 C-D), o tratamento com exendin-9 não demonstrou diferenças 

significativas nos níveis de fosforilação dos resíduos, no entanto, o tratamento com 

exenatide aumentou substancialmente os níveis de fosforilação dos resíduos (126 ± 8 vs. 

100 ± 2 %Wistar-Ctrl, p<0,05) em comparação com o grupo controle desta linhagem, 

tratado com solução salina.  

Em resumo, esses dados nos permitem concluir que há uma ação direta do 

tratamento em córtex renal, evidenciado pelo aumento na atividade da via da PKA no 

agonismo (exenatide) em ratos SHR e Wistar, e redução da atividade desta via no 

antagonismo (exendin-9) em ratos SHR. 

4.3. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre a fosforilação do NHE3 

em túbulo proximal de ratos SHR e Wistar 

O NHE3 é o principal responsável pela reabsorção de sódio na membrana apical do 

túbulo proximal (91,93). Dados anteriores do nosso grupo sugerem que o efeito 
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natriurético do GLP-1 é mediado, em parte, pela diminuição da atividade do NHE3 no 

túbulo proximal renal (108). Por sua vez, a redução da atividade deste trocador está 

relacionada a níveis mais altos de fosforilação do resíduo de serina 552, sítio consenso 

para a PKA, localizado na cauda citoplasmática do NHE3. Assim, nós levantamos a 

hipótese de que o tratamento em longo prazo com o exendin-9 poderia estimular o NHE3 

e contribuir para uma possível retenção de sódio. Para tal, avaliamos a expressão do 

NHE3 total e os níveis de fosforilação do resíduo serina 552 em córtex renal de ratos SHR 

e Wistar por immunoblotting (Figura 17).  

 

Figura 17. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R reduz a razão relativa de 
fosforilação do NHE3 na serina 552 em túbulo proximal de ratos SHR e Wistar. 
Quantidades equivalentes de amostras de proteína de membrana de córtex renal (15µg de 
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proteína para NHE3, 5µg para PS552-NHE3 e 15µg para actina) foram submetidas à 
SDS-PAGE, transferidas para membrana PVDF e avaliadas por immunoblotting. A e C: 
as membranas foram incubadas com o anticorpo contra o NHE3 total (1:1000-v/v), NHE3 
fosforilado na serina 552 (1:1000-v/v) e actina (1:5000-v/v). B e D: representação gráfica 
da razão relativa dos níveis de fosforilação da serina 552 e do NHE3 total em ratos SHR 
e Wistar, respectivamente. Os resultados foram mensurados por densitometria e 
normalizados pela actina. Os valores foram expressos como média ± o erro padrão da 
média (EPM) com o número de ratos utilizados em cada grupo representado no scatter-
dot plot. *P<0,05 **P<0,01 vs. Ctrl e †P<0,05 †††P<0,001 vs. Ex9. 

Em ambas as linhagens, a abundância total da proteína NHE3 não variou entre os 

grupos. Entretanto, os resultados quanto à fosforilação do NHE3 demonstraram que, em 

ratos SHR (Figura 17 A e B), o tratamento com exendin-9 reduziu os níveis de 

fosforilação do NHE3 na serina 552 (60 ± 5 vs. 100 ± 5 %SHR-Ctrl, p<0,01), ao passo 

que o exenatide aumentou tais níveis (114 ± 7 vs. 100 ± 5 %SHR-Ctrl, p<0,05) comparado 

ao grupo controle tratado com salina. De forma semelhante, os ratos Wistar (Figura 17 C 

e D) apresentaram menores níveis de fosforilação do NHE3 no tratamento com exendin-

9 (81 ± 5 vs. 100 ± 4 % SHR-Ctrl, p<0,05) em comparação ao grupo controle, tratado 

com salina. Contudo, o tratamento com exenatide não demonstrou diferença significativa 

quando comparado ao Wistar controle. Em ambas as linhagens, a abundância total da 

proteína NHE3 não variou entre os grupos.   

Em conjunto, estes dados demonstram que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R 

reduz os níveis de fosforilação do resíduo 552 em ratos hipertensos e normotensos, 

sugerindo indiretamente maior atividade do NHE3. Este efeito pode contribuir em parte 

para o aumento dos níveis pressóricos em ratos SHR e elevação da pressão arterial em 

ratos Wistar, via aumento da reabsorção de sódio no túbulo proximal renal. 

 



Resultados 

51 

 

4.4.  Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre o dano renal em ratos 

SHR e Wistar 

Investigamos também se o bloqueio em longo prazo do GLP-1R poderia 

potencializar a progressão do dano renal naturalmente desenvolvido em SHR, enquanto 

que o agonismo atenuaria este dano via efeitos renoprotetores previamente descritos em 

resposta ao exenatide.  

Como visto na Tabela 4 (SHR) e 5 (Wistar), após quatro semanas de tratamento 

com o exendin-9, a razão albumina/creatinina dos ratos SHR e Wistar aumentou 

significativamente em comparação com o controle do SHR (0,46 ± 0,04 vs. 0,27 ± 0,03, 

p<0,01) e Wistar (0,14 ± 0,02 vs. 0,04 ± 0,01, p<0,01), tratado com solução salina. 

Ademais, o tratamento com exenatide não alterou a excreção urinária de albumina nos 

ratos SHR e Wistar quando comparados aos seus respectivos controles. 

Diante disto, investigamos possíveis mudanças estruturais no rim. Para tal 

realizamos imunohistoquímica para marcação de α-SMA e CD68.  
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Figura 18. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R intensifica o dano renal em ratos 
SHR. Micrografias representativas (400x ampliação) de seções do rim esquerdo 
marcados com α-actina de músculo liso (α-SMA) (A e E), para identificar ativação 
intersticial de miofibroblastos, ou CD68+ (C e G), para identificar infiltração por 
macrófagos em ratos SHR e Wistar. B e F: quantificação da marcação para α-SMA em 
córtex renal foi expresso como porcentagem da área total. D e H: quantificação da 
marcação para CD68 foi expresso como número de células positivas para CD68 por 
campo. Foram analisadas 20 imagens digitalizadas a 400x de ampliação por lâmina. Os 
valores foram expressos como média ± o erro padrão da média (EPM) com o número de 
ratos utilizados em cada grupo representado no scatter-dot plot. ND: Não detectável. 
*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001 vs. Ctrl e †††P<0,001 vs. Ex9. 

A Figura 18 A e B mostra que o marcador de ativação de miofibroblastos, α-SMA, 

apresentou maior porcentagem de área marcada em SHR tratados com exendin-9 do que 

naqueles que receberam salina (1,24 ± 0,23 vs. 0,72 ± 0,04 de área, p<0,05). Além disso, 
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o número de células positivas por campo marcado para CD68 (Figura C e D), indicando 

infiltração por macrófagos em córtex renal, foi maior no tratamento com exendin-9 do 

que no controle (29 ± 2 vs. 18 ± 2 CD68+/campo, p<0,001). Ademais, o tratamento com 

exenatide reduziu a área percentual de α-SMA (0,27 ± 0,11 vs. 0,72 ± 0,04 de área, 

p<0,05) (Figura A e B) e reduziu a infiltração por macrófagos no córtex renal (12 ± 2 vs. 

18 ± 2 células CD68+/campo, p<0,001) (Figura C e D) quando comparado com ratos SHR 

tratados com solução salina. Por sua vez, em ratos Wistar, a marcação para α-SMA ou 

CD68+ não pode ser detectada (Figura 18 E-H). 

Em conjunto, estes resultados indicam que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R 

exacerba a lesão renal em ratos SHR evidenciada por albuminuria, fibrose renal e 

inflamação mais elevadas. Já o tratamento com exenatide foi capaz de prevenir essa 

exacerbação do dano renal possivelmente mediado pelo aumento da ativação da 

sinalização do GLP-1R promovendo renoproteção ou devido ao controle dos níveis 

pressóricos neste grupo de ratos. Embora os ratos Wistar tratados com exendin-9 tenham 

apresentado maior excreção urinária de albumina que os ratos tratados com salina, esse 

resultado funcional não foi acompanhado por mudanças estruturais no rim dessa 

linhagem. 

4.5. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre a homeostase glicêmica 

em ratos SHR e Wistar 

Estudos recentes demonstraram que a perturbação da homeostase glicêmica está 

intrincada com complicações clínicas graves, contribuintes para doenças cardiorrenais. 

Assim, investigamos se o bloqueio em longo prazo do GLP-1R poderia comprometer a 

homeostase glicêmica em ratos SHR e Wistar e quais os efeitos subjacentes.  
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Como demonstrado na Figura 19 A e C, os ratos SHR tratados com exendin-9 

demonstraram maior área sob a curva (AUC) (19.305 ± 509 vs. 16.832 ± 197 AUC, 

p<0,05) em função do tempo após a administração de glicose a 2%, enquanto que o 

tratamento com exenatide reduziu a AUC (14.702 ± 927 vs. 16.832 ± 509 AUC, p<0,05) 

quando comparados ao grupo controle. Por outro lado, os ratos Wistar não demonstraram 

diferenças significativas entre os grupos tratados com exendin-9 e salina, porém o 

tratamento com exenatide reduziu os valores de AUC principalmente após 15 minutos de 

gavagem de glicose a 2% (15.281 ± 629 vs. 17.706 ± 566 AUC, p< 0,05) (Figura 19 B e 

F). Ademais, a administração de exendin-9 ou exenatide não alterou os níveis séricos de 

glicose em jejum de ratos SHR (Figura 19 D), mas reduziu os valores de glicose em jejum 

dos ratos Wistar tratados com exenatide (Figura 19 G). A análise da concentração sérica 

de insulina em jejum dos ratos SHR (Figura 19 E) (1,03 ± 0,06 vs. 0,79 ± 0,02 ng/mL, 

p<0,01) e Wistar (Figura 19 H) (0,83 ± 0,1 vs. 0,53 ± 0,04 ng/mL, p<0,01) tratados com 

exendin-9 foram maiores quando comparados ao controle. Já o tratamento com exenatide, 

reduziu a concentração sérica de insulina de ratos SHR (0,56 ± 0,05 vs. 0,79 ± 0,02 ng/mL, 

p<0,01) para níveis próximos ao de Wistar tratado com solução salina.  

Em conjunto, esses dados demonstram que o tratamento com exendin-9 alterou a 

homeostase glicêmica de ratos hipertensos e normotensos, sugerindo piora da 

sensibilidade à insulina nos ratos SHR e desenvolvimento de resistência à insulina em 

ambas as linhagens. 
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Figura 19. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R altera a homeostase glicêmica e 
aumenta a insulina sérica de jejum em ratos SHR e Wistar. Na última semana do 
tratamento os ratos foram deixados em jejum por dez horas e a glicemia foi medida 
utilizando fitas do kit glicêmico Accu-Check® Perfoma (D e G). Em seguida, os ratos 
receberam glicose 2% por gavagem e a glicemia foi medida em diferentes tempos, sendo 
15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a gavagem. A partir dos dados de glicemia foi traçado 
o gráfico da curva glicêmica em função do tempo (A e B) e calculado a área sobre a curva 
(AUC) de cada grupo (C e F). O sangue arterial coletado em jejum ao final do tratamento 
foi utilizado para mensurar a concentração sérica de insulina de jejum utilizando ELISA 
(E e H). O número de ratos para o teste oral de tolerância à glicose (A e B) variou de 4 a 
8 por grupo.  Os valores foram expressos como média ± o erro padrão da média (EPM) 
com o número de ratos utilizados em cada grupo representado no scatter-dot plot. 
*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001 vs. Ctrl e †P<0,05 ††P<0,01 †††P<0,001 vs. Ex9. 
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4.6. Efeitos do bloqueio em longo prazo do GLP-1R sobre o SRA intrarrenal 

Como alterações nos níveis pressóricos e ativação do NHE3 por meio da redução 

dos níveis de fosforilação da serina 552 são fenômenos intimamente associados com as 

ações da angiotensina II (109), levantamos a hipótese de que o SRA intrarrenal pudesse 

estar mais ativado em resposta ao tratamento com exendin-9. Para tal, realizamos testes 

ELISA para AGT urinário e immunoblotting para AGT sérico, haja vista que a excreção 

urinária de AGT é reconhecida como marcador de atividade do SRA intrarrenal (105,106)  

 

Figura 20. O bloqueio em longo prazo do GLP-1R aumenta a excreção urinária de 
AGT em ratos SHR e Wistar. A e D: A expressão do AGT circulante foi determinada 
por immunoblotting. Quantidades equivalentes de volume de soro (0,5µL) de cada animal 
foi submetida à SDS-PAGE, transferida para membrana PVDF e avaliada por 
immunoblotting. As membranas foram coradas com Ponceau e então incubadas com o 
anticorpo contra AGT (1:1000-v/v). B e E: representação gráfica da quantificação da 
expressão proteica de AGT no soro de ratos SHR e Wistar, respectivamente. Os resultados 
foram estimados por densitometria e normalizados por albumina. C e F: Foram realizadas 
gaiolas metabólicas de 24 horas ao final do tratamento e a urina coletada foi utilizada para 
avaliar a excreção urinária de AGT por meio de ELISA. Os valores foram expressos como 
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média ± o erro padrão da média (EPM) com o número de ratos utilizados em cada grupo 
representado no scatter-dot plot. *P<0,05 ***P<0,001 vs. Ctrl e ††P<0,01 †††P<0,001 
vs. Ex9. 

Como mostrado na Figura 20, não foram observadas diferenças na abundância de 

AGT no soro entre os grupos de ratos SHR (Figura 20 A e B) e Wistar (Figura 20 D e E). 

No entanto, encontramos aumento da excreção urinária de AGT no grupo de SHR (102 ± 

9 vs. 47 ± 7 ng/mg, p<0,001) e Wistar (16 ± 3 vs. 4 ± 1 ng/mg, p<0,001) tratados com 

exendin-9, enquanto que o tratamento com exenatide reduziu essa excreção urinária 

apenas em SHR (20 ± 3 vs. 47 ± 7 ng/mg, p<0,05) em comparação aos respectivos 

controles (Figura 20 C e F). Em suma, esses dados sugerem que o bloqueio em longo 

prazo do GLP-1R pelo exendin-9 é capaz de promover o aumento da excreção urinária 

de AGT em ambas as linhagens, o que é um indicativo de ativação do SRA intrarrenal. 
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5. DISCUSSÃO 

Os efeitos anti-hipertensivos dos agonistas do GLP-1R têm sido extensivamente 

estudados em modelos experimentais (76,77) e ensaios clínicos (78,79) e estão associados 

a propriedades natriuréticas, diuréticas e vasodilatadoras resultantes da ativação da 

sinalização do GLP-1R. No entanto, nenhum destes trabalhos demonstrou até o momento 

se a sinalização basal do GLP-1R é capaz de influenciar a regulação dos níveis 

pressóricos. Desta forma, nosso estudo fornece novas evidências de que a ativação da 

sinalização endógena do GLP-1R atenua o aumento da PA em ratos hipertensos e mantém 

os níveis pressóricos de ratos normotensos dentro de uma faixa normal.  

O aumento dos níveis pressóricos promovido pelo antagonismo do GLP-1R em 

ambas as linhagens de ratos, demonstrou que o GLP-1 endógeno, primariamente 

envolvido com a homeostase glicêmica, regula também a PA. Os achados funcionais nos 

quais o GLP-1 se destaca como mediador da homeostase glicêmica e volêmica foram 

demonstrados por estudos conduzidos pelo nosso grupo em modelo animal (75). 

Adicionalmente, foi observado que a área sob a curva da concentração plasmática do 

GLP-1 durante um OGTT (pós prandial), correlaciona-se negativamente com a elevação 

da PAS em humanos saudáveis (80). Este achado fortificou nossa hipótese de que a 

sinalização endógena do GLP-1 exerce efeitos sobre regulação de PA. Cabe mencionar 

que o nocaute global para o GLP-1R não apresenta aumento na PAS ou PAD (110). A 

principal explicação para essa divergência de resultados é possivelmente uma resposta 

adaptativa desse modelo à ausência do receptor, que supre o papel do GLP-1 endógeno 

na regulação de sal e volume e consequentemente PA. 

Nosso grupo demonstrou recentemente, que o GLP-1 apresenta um importante 

papel endógeno no manuseio do sódio no organismo, em parte via inibição do NHE3 no 
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TP (68,75). Esse achado elucidou um dos possíveis mecanismos pelos quais as terapias 

utilizadas no tratamento de pacientes com DM2, como os agonistas do GLP-1R e os 

inibidores da DPPIV e do cotransportador sódio/glicose 2 (SGLT2), desempenham papel 

anti-hipertensivo, encontrando-se vinculados à natriurese e redução da atividade do 

NHE3. Em conjunto, os achados deste estudo estreitaram a relação entre a homeostase 

glicêmica e volêmica e sugerem que o NHE3 possa ser um elo a esse respeito. 

No TP, a reabsorção de sódio mediada pelo NHE3 desempenha papel crucial na 

resposta de natriurese pressórica, responsável por manter a homeostase dos fluidos e 

conter os eventuais aumentos na PA (111–113). Em nosso estudo, demonstramos que o 

aumento da PA observado na linhagem hipertensa e normotensa foi acompanhada por 

menores níveis de fosforilação da serina 552 do NHE3, sugerindo indiretamente maior 

atividade deste trocador. Desta forma, acreditamos que o bloqueio em longo prazo da 

sinalização endógena do GLP-1R eleva a PA, pelo menos em parte, em decorrência da 

atenuação da resposta compensatória de natriurese pressórica no TP. Nos rins, o GLP-1R 

é encontrado apenas no TP e glomérulo (68,74,98,114,115). No entanto, não excluímos a 

possibilidade de que alterações na sinalização renal do GLP-1R também possam exercer 

efeitos indiretos sobre outros transportadores de sódio ao longo do néfron de ratos 

normotensos e hipertensos, devido às mudanças na carga de sódio que chega ao néfron 

distal, ou às ações que o GLP-1 demonstrou exercer em oposição às da Ang II (116,117). 

Além disso, é possível que existam outros mecanismos atuando nesse cenário de aumento 

da PA em ambas as linhagens de ratos. 

Nosso estudo demonstrou que o bloqueio em longo prazo do GLP-1R aumentou 

a excreção urinária de AGT, reconhecido como um marcador de ativação intrarrenal do 

SRA (105,106), em ambas as linhagens. Em vista disto, é possível que a ativação do SRA 
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intrarrenal e consequente aumento nas concentrações de Ang II no tecido renal 

contribuam para o efeito estimulatório do NHE3, através da redução da fosforilação do 

NHE3 na serina 552, um sítio de consenso para a PKA. Recentemente, nosso grupo 

demonstrou que a Ang II contrapõe-se aos efeitos da fosforilação e da inibição do NHE3 

induzidos pela AMPc/PKA pela ativação da sinalização do AT1R/proteína Gi em células 

tubulares proximais renais (109). Sendo assim, é possível que os níveis de fosforilação 

do NHE3 possam mediar, parcialmente, as alterações no mecanismo compensatório de 

natriurese pressórica no tratamento com exendin-9 levando ao aumento da atividade deste 

trocador. Curiosamente, o tratamento com o agonista do GLP-1R, exenatide, 

proporcionou redução significativa em até três vezes na excreção urinária de AGT em 

relação ao controle da linhagem hipertensa. Sugerindo, em parte, uma contraposição dos 

efeitos da ativação do GLP-1R ao aumento da atividade intrarrenal do SRA.  

Estudos recentes mostraram que os agonistas do GLP-1R podem reduzir os níveis 

circulantes dos componentes do SRA, bem como as ações mediadas por este sistema 

(118–121). Esses estudos sugerem, em parte, que o GLP-1 ou os agonistas do GLP-1R 

podem apresentar ações que se contrapõem aos efeitos resultantes da ativação do SRA. 

Ademais, foi constatado tanto em modelos experimentais como em ensaios clínicos, que 

o GLP-1 aparentemente exibe ações que neutralizam os efeitos da Ang II (116,120,121). 

Mais especificamente, foi demonstrado que a ativação do GLP-1R inibe a sinalização 

intracelular do AT1R, sendo este vinculado aos efeitos deletérios decorrentes da 

superestimulação do SRA, como inflamação e hipertensão (119,122). Em um estudo in 

vitro realizado em células mesangiais, demonstrou-se que o tratamento das culturas com 

o GLP-1 foi capaz de bloquear completamente as ações inflamatórias e oxidativas 

mediadas pela Ang II, de forma dependente da ativação da PKA (116), promovendo 
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renoproteção. Esses achados dialogam com nosso estudo, em que o tratamento com 

exendin-9 conduziu ao aumento de albuminúria em ambas as linhagens e infiltração de 

macrófagos e fibrose intersticial em ratos hipertensos. Isto demonstra que a inibição da 

sinalização de GLP-1R, per se, pode promover albuminúria, mas não inflamação e fibrose 

intersticial. 

Além das ações da Ang II sobre a sinalização AMPc/PKA e fosforilação da serina 

552, possivelmente contribuindo para o prejuízo do mecanismo compensatório de 

natriurese pressórica, o NHE3 também pode ter sua atividade regulada por hormônios 

associados ao metabolismo da glicose, incluindo a insulina (123) e a própria glicose (124). 

Assim, é possível que alterações na homeostase glicêmica que levem ao desenvolvimento 

de resistência à insulina possam contribuir para retenção de sódio e perturbação volêmica 

via aumento da ativação da sinalização natural da insulina. Em nosso estudo, constatamos 

aumento da insulina sérica em jejum e redução da área sob a curva de glicose, após um 

teste oral de tolerância à glicose, no bloqueio em longo prazo do GLP-1R. Esses dados 

sugerem uma piora na sensibilidade à insulina nos SHR e hiperinsulinemia em ambas as 

linhagens. Assim, é plausível que a hiperinsulinemia e a resistência à insulina 

desenvolvida nestes ratos possam contribuir para o aumento da pressão arterial por meio 

do aumento da reabsorção de sódio mediado pela estimulação da atividade do NHE3 pela 

insulina. 

Em modelos experimentais e pacientes com DM2, o NHE3 encontra-se mais 

ativo, contribuindo fortemente para a hiperfiltração glomerular, retenção de sódio e 

albuminúria (125). Adicionalmente, relatou-se correlação entre o desenvolvimento de 

resistência à insulina e o declínio da função renal (126), bem como o aumento da 

albuminúria (127,128). Vale mencionar que a importância da condição de resistência 
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insulínica já é reconhecida na clínica como fator de risco para doenças cardiovasculares 

e renais, independentemente da aparente presença do DM2 (129). Estudos prévios 

sugerem que a hiperinsulinemia possa induzir a expansão volêmica e contribuir 

fortemente para o desenvolvimento da hipertensão, principalmente por estimular o 

transporte no túbulo proximal (130,131) através do NHE3 na superfície apical da célula 

e pelo co-transportador de sódio/bicarbonato (NBCe1) na superfície basolateral, via 

ativação de AKT (129,132,133). Além disso, estudos demonstraram in vitro, em modelo 

de células tubulares proximais, que a kinase 1 regulada por soro e glicocorticoides 

(SGK1) também promove efeito estimulatório sobre o NHE3 (123), mas não apenas via 

Ang II, como demonstrado anteriormente (134–136). Entretanto, neste trabalho, não 

foram identificadas diferenças nos níveis de fosforilação do NHE3. Ademais, Saad e 

colaboradores demonstraram aumento na expressão do NHE3 em células do túbulo 

proximal humano durante o tratamento com agonistas do receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma gama (PPARγ) através da ativação de SGK1 (135). 

Embora a ação da insulina sobre a atividade do NHE3 tenha sido constata por diversos 

estudos, ainda não se conhece os mecanismos pelos quais essa modulação ocorre. Em 

conjunto, os achados mencionados e a literatura sugerem que o NHE3 possui uma 

regulação complexa de sua atividade, incluindo mecanismos transcricionais e pós-

traducionais. 

Em suma, nossos dados (Figura 21) demonstraram que a ativação da sinalização 

endógena do GLP-1R apresenta importante papel na diminuição da reabsorção proximal 

de sódio via aumento dos níveis de fosforilação da serina 552 do NHE3, indicando 

indiretamente menor atividade deste trocador. Desta forma concluímos que esta 

sinalização do GLP-1R exerce ação natriurética que contribui para a regulação do balanço 
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de sódio, impede a expansão do volume e mantém a pressão arterial em níveis 

considerados normais. 

 

Figura 21. Compilação dos resultados constatados no estudo. O esquema apresenta os 
achados constatados neste estudo a partir do bloqueio em longo prazo do GLP-1R com o 
antagonista, exendin-9, e estimulação do GLP-1R por meio do tratamento com exenatide 
em ratos hipertensos (SHR) e normotensos (Wistar). Isoforma 3 do trocador de sódio e 
hidrogênio (NHE3); sódio (Na+); hidrogênio (H+); proteína cinase A (PKA); adenilil 
clicase (AC); receptor de GLP-1 (GLP-1R); fosforilação (P); microvilosidades (MMV); 
sistema renina angiotensina (SRA); excreção urinária de angiotensinogênio (Ex Ur AGT). 
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6. CONCLUSÃO 

A sinalização endógena do GLP-1R regula a pressão arterial sistólica. Esse efeito 

parece ser decorrente, ao menos em parte, das ações diretas e/ou indiretas do GLP-1 sobre 

a reabsorção de sódio em túbulo proximal mediada pelo NHE3. 

 

Figura 22. Modulação do NHE3 em resposta ao bloqueio em longo prazo do GLP-
1R pode envolver ativação do SRA intrarrenal e hiperinsulinemia promovendo 
aumento de PA. O esquema representa o possível mecanismo pelo qual o NHE3 
encontra-se menos fosforilado e mais ativo no grupo submetido ao bloqueio em longo 
prazo do GLP-1R. Note que entre as hipóteses a respeito da redução da fosforilação e 
aumento da atividade do NHE3 envolve ativação do SRA intrarrenal inferido por maior 
excreção urinária de AGT, e aumento da concentração de insulina sérica em jejum. 
Isoforma 3 do trocador de sódio e hidrogênio (NHE3); sódio (Na+); hidrogênio (H+); 
fosforilação (P); proteína cinase A (PKA); adenilil clicase (AC); receptor de GLP-1 
(GLP-1R); sistema renina angiotensina (SRA). 
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