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Resumo 

A desregulação do Sistema renina angiotensina aldosterona é um dos fatores chaves na 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). Os tratamentos com losartan, bloqueador do receptor AT1 

além de melhorar diminuir a pressão arterial (PA) melhora as lesões de órgão alvo, entretanto 

em alguns pacientes, os efeitos do bloqueador não são tão eficientes. As células mesangiais 

glomerulares (CM) e o túbulo proximal são alvo da ação da angiotensina II (ANG II) e estão 

relacionados com lesão de órgão alvo em patologias como a HAS. O aumento da formação de 

ANGII nas CM pode causar lesão glomerular, promovendo o crescimento celular, hipertrofia e 

fibrose. Investigamos a sinalização de proteínas fosforiladas e as respostas mitocondriais à ANG 

II parácrina ou intracelular em CM de murinos (in vitro) e avaliamos a função renal do receptor 

AT1 em camundongos nocaute para este receptor no túbulo proximal (in vivo). Métodos: As CM 

foram cultivadas em meio DMEM e Ham's F-12, com 80% de confluência, carenciadas de soro 

fetal bovino. As células foram tratadas com ANG II na ausência ou presença de inibidores dos 

receptores AT1 (losartan) e/ou AT2 (PD 123319). As proteínas p-PKCα, p-ERK1/2, p38, p65 e 

p50 de NF-кB foram analisadas por Western Blotting (WB). As CM, foram submetidas ao 

processo de transfecção com vetores adenovirais que codificam uma proteína de fusão 

intracelular de ANG II, a mito-ECFP-ANG II, tratadas com Losartan ou com dupla transfecção 

com mito-GFP-AT2, para análise complexos mitocondriais proteicos I a V por WB. Os animais 

nocaute para o receptor AT1 no túbulo proximal e os animais selvagem, de ambos os sexos 

foram divididos em doze grupos (n=8/grupo), C57BL/6J (C57, selvagem) e mutantes (PT-AT1 -/-

, PT). Esses aninais foram infundidos com ANG II por meio de bomba osmótica por 2 semanas 

(40 ng / min, i.p.), tratados simultaneamente com losartan (20 mg/kg/dia, v.o.) para estudar os 

papéis do AT1 extrarrenal e no túbulo proximal. Esses animais tiveram a PA verificada via caudal 

e submetidos a gaiola metabólica para a analise de Na+, Cl- e K+ na urina. Foi realizada a análise 

histológica do rim esquerdo de machos para observação da deposição de colágeno. A ANG II 

aumentou significativamente a expressão de p-ERK1/2, p-PKCα, p38 e NF-kb e essas respostas 

foram atenuadas pelo losartan e/ou PD123319. O mito-ECFP/ANG II aumentou o complexo 

proteico mitocondrial I a V, o qual foi atenuado pelo losartan ou pela expressão de receptores 

mito-AT2. A PA foi aproximadamente 13 ± 3 mmHg mais baixa nos camundongos PT-AT1-/- do 

que nos animais C57. A excreção (24 h) basal de Na+ (UNaV), K+ (UKV) e Cl- urinária (UClV) 

foi significativamente mais alta nos camundongos PT-AT1a-/- do que nos controles C57. As 

respostas pressoras frente à ANG II ocorreram de forma semelhante entre C57 e nocaute. Com 

relação as avaliações metabólicas, em animais C57, a ANG II promoveu a diurese, a ingestão 

de água, UNaV, UClV e UKV, sendo que a diurese foi atenuada pelo losartan sem alterar os 

níveis de ions. Já nos animais nocaute, a excreção basal de sódio foi maior do que nos animais 

C57, a infusão de ANG II promoveu diurese, mas menos que C57, aumentou da ingestão de 

água e promoveu UNaV, UClV e UKV, sendo que o losartan atenuou todas esses parâmetros. 

Não há diferenças significativas entre os sexos nas respostas pressoras e natriuréticas à ANG II 

em animais C57 e PT-AT1-/-. Com relação a deposição de colágeno, a lesão renal induzida por 

Ang II foi atenuado em camundongos PT-Agtr1a-/- comparado com C57. Em conjunto, temos in 

vitro que a ativação da ANG II intracelular ocorreu através da ação em ambos os receptores nas 

células mesangiais e na mitocôndria. E em in vivo, o presente estudo demonstra que a deleção 

dos receptores AT1a nos túbulos proximais do rim atenua hipertensão induzida por Ang II e lesão 

renal sem diferença significativa entre os sexos. Em conclusão, podemos afirmar que nos túbulos 

proximais, esta ação da ANG II na hipertensão e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico se dá 
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principalmente através do AT1, já que na ausência deste receptor foi observada uma proteção 

renal frente aos efeitos deletérios da hipertensão. 

 

Abstract 

Dysregulation of the renin angiotensin aldosterone system is one of the key factors in 
systemic arterial hypertension (SAH). Treatments AT1 receptor blocker, losartan, besides 
improve blood pressure (BP), also mitigate target organ damage, however in some 
patients, even after the treatment, still have any complications. Glomerular mesangial 
cells (MC) and the proximal tubule are targets of the action of angiotensin II (ANG II) and 
are associated with target organ damage in pathologies such as SAH. Increased ANGII 
release in MC can cause glomerular damage, promotes cell growth, hypertrophy, and 
fibrosis. We investigated the signaling of phosphorylated proteins and mitochondrial 
responses to paracrine or intracellular ANG II in murine MC (in vitro) and evaluated the 
renal function of the AT1 receptor in knockout mice of this receptor in the proximal tubule 
(in vivo). Methods: MC were cultivated in DMEM and Ham's F-12 medium, with 80% 
confluence, in absence of fetal bovine serum. Cells were treated with ANG II in the 
absence or presence of AT1 receptor inhibitors (losartan) and/or AT2 (PD 123319). The 
proteins p-PKCα, p-ERK1/2, p38, p65, and p50 NF-кB proteins were analyzed by Western 
Blotting (WB). The MC was transfected with adenoviral vectors encoding an ANG II 
intracellular fusion protein, the mito-ECFP-ANG II, treated with Losartan or double 
transfection with mito-GFP-AT2, for analysis of mitochondrial protein complexes I to V by 
WB. Knockout animals (PT-AT1-/-, PT) for the AT1 receptor in the proximal tubule and 
wild animals C57BL/6J (C57) of both sexes were divided into twelve groups (n=8/group). 
Animals were infused with ANG II via an osmotic pump for 2 weeks (40 ng/min, i.p.), 
treated simultaneously with losartan (20 mg/kg/day, v.o.) to study the roles of extrarenal 
and proximal tubule AT1. These animals had their BP verified via caudal 
plethysmography and submitted to a metabolic cage for the analysis of Na+, Cl- and K+ 
in the urine. Histological analysis of the left kidney of males was performed to observe 
collagen deposition. ANG II significantly increased the expression of p-ERK1/2, p-PKCα, 
p38, and NF-kb, and these responses were attenuated by losartan and/or PD123319. 
The mito-ECFP/ANG II increased the mitochondrial protein complex I to V, which was 
attenuated by losartan or by the expression of mito-AT2 receptors. BP was approximately 
13 ± 3 mmHg lower in PT-AT1-/- mice than in C57 mice. Basal (24 h) excretion of Na+ 
(UNaV), K+ (UKV), and urinary Cl- (UClV) was significantly higher in PT-AT1a-/- mice than 
in C57 controls. The pressor responses to ANG II occurred similarly between C57 and 
knockout. On metabolic evaluations, in C57 animals, ANG II promoted diuresis, water 
intake, UNaV, UClV, and UKV, and diuresis was attenuated by losartan without changing 
ions levels. In the knockout animals, the basal excretion of sodium was higher than in the 
C57 animals, the infusion of ANG II promoted diuresis, but less than C57, increased water 
intake and promoted UNaV, UClV, and UKV, and losartan attenuated all these 
parameters. There are no significant gender differences in pressor and natriuretic 
responses to ANG II in C57 and PT-AT1-/- animals. The collagen deposition, ANG II-
induced kidney damage was attenuated in PT-Agtr1a-/- mice compared to C57. Together, 
we have in vitro that the activation of intracellular ANG II occurred through action on both 
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receptors in mesangial cells and mitochondria. And in vivo, the present study 
demonstrates that the deletion of AT1a receptors in the proximal tubules of the kidney 
attenuates Ang II-induced hypertension and renal injury without significant difference 
between sexes. In conclusion, we can affirm that in the proximal tubules, this action of 
ANG II in hypertension and maintenance of electrolyte balance occurs mainly through 
AT1, since in the absence of this receptor, renal protection against the deleterious effects 
of hypertension was observed. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das doenças mais prevalentes no mundo, 

afetando milhões de pessoas, e é considerada o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares (DCV) e doenças renais. As DCV são distúrbios do coração e dos vasos 

sanguíneos e incluem doenças coronárias, doenças cerebrovasculares, doenças cardíacas 

reumáticas e outras condições (CHOBANIAN et al., 2003; WHO, 2017). Segundo a “World 

Health Organization” (WHO), existem 1,13 milhão de pessoas com HAS, sendo que apenas 

uma em cada cinco tem o problema controlado e consideravelmente, são responsáveis por 

31% de todas as mortes globais (WHO, 2017). 

Estudos mostraram que 46% dos adultos nos Estados Unidos da América (EUA) 

apresentam HAS e tomam medicamentos anti-hipertensivos (BENJAMIN et al., 2019; 

CAREY; WHELTON, 2018). No Brasil, a HAS contribui direta ou indiretamente para 50% das 

mortes por DCV, afetando mais de 60% dos idosos e cerca de 32,5% dos adultos (36 milhões) 

(MALACHIAS et al., 2016).  

Os tratamentos para a HAS incluem medidas não medicamentosas, como mudança 

no estilo de vida, e/ou abordagens farmacológicas usando anti-hipertensivos para reduzir a 

pressão arterial (PA) e proteger os órgãos-alvo de lesões, principalmente como os rins e 

coração (GALLO et al., 2019). Em ensaios clínicos randomizados, o uso de medicamentos 

anti-hipertensivos mostrou reduzir significativamente a mortalidade por DCV, acidente 

vascular cerebral, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca (FERDINAND; NASSER, 

2017; ZAMAN; OPARIL; CALHOUN, 2002). O tratamento se dá principalmente através do 

uso de inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) ou Renina e antagonistas 

dos receptores AT1 (BRA - bloqueadores dos receptores da Angiotensina II (ANG II)), que 

além de serem eficazes para atenuar a HAS, melhora a lesão renal diabética e contribui para 

a melhoria da insuficiência cardíaca (GWATHMEY et al., 2012; TURNER; HOOPER, 2002). 

Por outro lado, alguns estudos mostraram que mesmo pacientes com PA controlada devido 

ao uso contínuo de BRA permanecem com complicações cardiovasculares e renais, 

(BOMBACK; TOTO, 2009; COOK; ZHANG; RE, 2001), reforçando que os antagonistas da 

ANG II não têm a mesma eficácia na proteção contra danos ao  órgão alvo (CALHOUN et al., 

2008; CHOBANIAN et al., 2003; LLOYD-JONES et al., 2010; SACKS et al., 2001). Essa 
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dualidade de efeitos, os fatores que contribuem para a HAS e os motivos da dificuldade na 

lesão de órgão alvo ainda não foram completamente elucidados. 

O Sistema Renina Angiotensina-Aldosterona (SRAA) é um sistema hormonal 

associado à homeostase hidroeletrolítica e ao controle da PA.  Na via clássica do SRAA, o 

peptídeo ANG II é o principal e mais potente produto biologicamente ativo. Os efeitos 

clássicos da ANG II são mediados por sua ação nos receptores associados à proteína G, AT1 

e AT2, onde AT1 é o receptor predominantemente associado aos efeitos de vasoconstrição, 

controle da PA, secreção e liberação de fator de crescimento, de aldosterona e vasopressina, 

e equilíbrio de líquidos e eletrólitos (COOK; ZHANG; RE, 2001; LI; ZHANG; ZHUO, 2017; 

SANTOS et al., 2019). O receptor AT2 tem sido cada vez mais reconhecido como parte da 

via protetora do SRAA. Embora ambos receptores, AT1 e AT2, reconheçam a ANG II, o AT2 

promove efeitos diferentes e frequentemente opostos aos do AT1, como por exemplo 

vasodilatação, anti-inflamação, anti-fibrose, anti-apoptose, promovendo efeitos benéficos 

contra as doenças cardiovasculares (CAREY, 2013; DE GASPARO et al., 2000; HIGUCHI S 

et al., 2007; MEHTA; GRIENDLING, 2007; SANTOS et al., 2019; TIMMERMANS et al., 1992; 

TOUYZ; SCHIFFRIN, 2000). A via não clássica ou contra regulatória do SRAA, também tem 

uma participação importante na homeostase, e conta com a participação da ANG 1-7, que 

age através do receptor Mas, de forma a também promover efeitos opostos aos da ANG II e 

AT1 (OCARANZA et al., 2020) (Figura 1).  

Durante estágios mais avançados da HAS, DCV ou doença renal, a lesão de órgão 

alvo, principalmente, os rins, estão associados com elevados níveis de ANG II. Embora as 

causas da DCV sejam multifatoriais, de maneira geral, a ativação e/ou desequilíbrio do SRAA 

circulante (endócrino), tecidual (parácrino) e intracelular (intrácrino) via aumento da ANG II é 

um dos principais mecanismos de desenvolvimento e progressão de DCV e outras patologias. 

(BOMBACK; TOTO, 2009).  

No entanto, a relevância do SRAA local para a fisiologia e a patogênese da doença 

tem sido alvo de estudos, usando modernas abordagens, e tendo como desafio a 

demonstração da ação do sistema local independente do circulante (ELLIS et al., 2012; LI et 

al., 2019b; NAVAR; NISHIYAMA, 2001). Além da regulação fisiológica e homeostática 

sistêmicas com função vasoconstritora, o receptor AT1 tem sido associado com proliferação 
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celular, apoptose, fibrose e inflamação. Essas ações ocorrem através da ativação das vias 

de sinalização a jusante (AZUSHIMA et al., 2020).  

Há cerca de 30 anos, um estudo pioneiro mostrou a ativação da proteína quinase 

ativada por mitógeno (p42 / p44 MAPK) regulada por sinal extracelular (ERK1 / 2) através do 

AT1 promovendo, em células do músculo liso vascular, o crescimento celular, de miócitos, 

de fibroblastos e causando remodelamento cardiovascular (GIBBONS; PRATT; DZAU, 1992; 

SADOSHIMA; IZUMO, 1993). Esses achados levaram à identificação de vários mecanismos 

de sinalização através do receptor AT1 ao longo dos anos (EGUCHI et al., 2001; 

GRIENDLING et al., 1997; SCHIEFFER et al., 1996; TOUYZ; SCHIFFRIN, 2000). Por 

exemplo, em células mesangiais, a ANG II pode ativar a hipertrofia glomerular através da 

regulação ascendente do TGF-β, o qual pode levar a fibrose (CRISTOVAM et al., 2012; 

PERLMAN et al., 2004; RUIZ-ORTEGA et al., 1995). Assim como nos túbulos proximais 

renais, a ANG II promove a ativação de uma gama de vias de sinalização, como por exemplo 

a ERK ½ e o óxido nítrico (ON)  também associados com lesão de órgão alvo (LI; ZHUO, 

2016; SHIRAI et al., 2014).  

Mas também, além de seus papéis já discutidos, os complexos ANG II/receptores 

podem ser internalizados através de endossomos para então serem degradados por 

lisossomos ou serem direcionados às mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de 

Golgi, onde continuam a transmitir respostas de sinalização (COTTRELL et al., 2009; 

MURPHY et al., 2009), ou ao núcleo, promovendo efeitos transcricionais (CHEN et al., 2000; 

COOK et al., 2006; LI et al., 2011b; LI; ZHUO, 2008b; LI; HOPFER; ZHUO, 2009; MORINELLI 

et al., 2007). Evidências mostram a presença dos principais componentes do SRAA nas 

mitocôndrias e nos túbulos, assim como, apontam a disfunção mitocondrial como um 

importante fator para a patogênese da doença renal, cardíaca e vascular relacionada à HAS 

(EIRIN; LERMAN; LERMAN, 2018). 

Novas enzimas, peptídeos e receptores associados ao SRAA têm sido recentemente 

descritos em vários tecidos e órgãos, acrescentando complexidade ao sistema em termos de 

interação e regulação. Adicionalmente, abordagens modernas de biologia molecular e 

genética têm sido utilizadas como importantes ferramentas para responderem essas 

questões (LI et al., 2011b; LI; ZHANG; ZHUO, 2017; RE; COOK, 2010). Entretanto, muito 

ainda precisa ser estudado para se compreender os mecanismos moleculares do SRAA, o 
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que poderá fornecer entendimento para futuras alternativas terapêuticas, que não os 

inibidores de ECA e bloqueadores do AT1, para tratar patologias causadas pela ativação 

crônica do SRAA, e/ou pela ineficiência das medidas farmacológicas em abolir as lesões de 

órgão alvo em alguns pacientes. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Sistema Renina Angiotensina Aldosterona e Rins 

 

Desde que a renina foi descoberta por Tigerstedt e Bergman em 1898 (TIGERSTEDT; 

BERGMAN, 1898), o SRAA tem sido extensivamente estudado e revisado (CHAPPELL, 

2012; ELLIS et al., 2012; LI et al., 2019b; NISHIYAMA; KOBORI, 2018; RE; COOK, 2010). 

Como já pontuado anteriormente, o SRAA é um sistema hormonal associado à homeostase 

hidroeletrolítica e ao controle da pressão arterial. Na via clássica, o peptídeo ANG II é o 

principal e mais potente produto biológico, gerado a partir do decapeptídeo Angiotensina I 

(ANG I) através de mecanismos centrais, renais e vasculares. O Angiotensinogênio (AGT) é 

hidrolisado pela renina liberando ANG I e em seguida, esta é clivada pela ECA formando a 

ANG II. Esta enzima também é considerada o ponto principal de regulação desse sistema 

(Figura 1). 

De acordo com o conhecimento atual, o SRAA possui dois eixos principais. O eixo 

clássico, AGT/renina/ANG I/ECA/ANG II, que pode levar a efeitos deletérios, incluindo 

vasoconstrição, disfunção endotelial, trombose, inflamação e fibrose, atuando através do 

receptor AT1, ou em contraste, atuando através do receptor AT2, que induz respostas 

vasodilatadoras, de forma a manter a homeostase da pressão arterial (CAREY, 2017; 

CAREY; JIN; SIRAGY, 2001; SIRAGY; CAREY, 1996, 2001), além de apresentar importantes 

efeitos protetores cardiorrenais (DE GASPARO et al., 2000; ICHIKI; KAMBAYASHI; 

INAGAMI, 1995; LI; WIDDOP, 2004). Já o segundo eixo  conhecido como via não clássica ou 

alternativa,  inclui os componentes ECA2/ANG 1-7/Mas, sendo que este receptor também 

tem um papel oposto ao do eixo clássico frente ao AT1, pois muitas vezes sua ação é oposta, 

sendo vasodilatador, anti-fibrótico, anti-inflamatório (ARAGÃO et al., 2011; DOS SANTOS et 
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al., 2018; MILLER; ARNOLD, 2018; RAMKUMAR; KOHAN, 2013; ROCHA et al., 2018, p. 20; 

SHARMA; ANDERS; GAIKWAD, 2019; URUSHIHARA; KAGAMI, 2017; ZHUO; LI, 2011).  

A importância do AT1 na regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos é devido sua 

ação na pressão natriurética, essa ação é um mecanismo de proteção pelo qual o aumento 

da PA, leva a um aumento da excreção de sódio. Essa  elevação da PA, gera um aumento 

na pressão de perfusão renal e isso leva a uma excreção aumentada de sódio, regulando 

assim os altos níveis de PA. Embora o papel do AT2 não seja totalmente compreendido, 

apesar de alguns poucos estudos mostrarem a ação dele na natriurese, estudos mais 

recentes associam a ANG III como o principal ligante do AT2 responsável pela regulação da 

excreção renal de sódio, sendo que a ANG II é convertida em ANG III pela aminopeptidase 

A (AmpA), de forma a promover uma resposta natriurética dependente de AT2 (KEMP et al., 

2012; PADIA et al., 2007; ZHUO; LI, 2019) (Figura 1).  

O conceito do SRAA tem sido constantemente revisado a partir do seu eixo clássico, 

sendo que outros eixos bioquímicos e fisiológicos foram adicionados ao sistema. Podemos 

citar por exemplo, os eixos ANG II/AmpA/ANGIII/AT2/NO/cGMP, ANGI/ANG II/ACE2/ANG 1-

7/Mas, e o eixo ANG III/AmpN/ANG IV/IRAP/AT4, que promovem efeitos protetores ou vaso 

depressores, agindo para neutralizar os efeitos prejudiciais os efeitos do eixo principal 

AGT/ANG II/AT1, e são conhecidos, portanto, como vias alternativas ou contra regulatórias 

(LI; ZHANG; ZHUO, 2017; OCARANZA et al., 2020) (Figura 1). 
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Figura 1: Vias clássicas e contrarreguladoras do Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 
(SRAA). No sistema clássico, a renina cliva o Angiotensinogênio (AGT) para produzir a 
Angiotensina I (ANG I), que então é quebrada pela ECA (Enzima Conversora de 
Angiotensina) formando a Angiotensina II (ANG II). A ANG II pode se ligar ao AT1 ou AT2. 
A ANG II também pode sofrer a ação da Aminopeptidase A (Amp A) para formar a 
Angiotensina III (ANG III), que também atua através do AT1. A ANG III pode ser clivada pela 
alanil aminopeptidase N (AmpN) para gerar Angiotensina IV (ANG IV), que se liga ao AT4. 
A ANG I também pode ser clivada por ECA2 ou  Endopeptidase neutra (NEP) para produzir 
a angiotensina 1–9 (ANG 1-9) ou Angiotensina 1–7 (ANG 1-7), respectivamente. A ANG 1–
9 pode ativar o AT2. A ANG 1–7 se liga ao receptor, Mas. A ANG 1–7 também pode ser 
formada a partir da clivagem da ANG II pela ECA2 e ainda ser metabolizada em alamandina. 
Alternativamente, a ANG II pode ser processada pela Aspartato descarboxilase (AD) para 
produzir Angiotensina A (ANG A), que pode ser convertida em Alamandina pela ECA2. A 
ANG A se liga ao receptor MRGD. Figura adaptada de Ocaranza et al, 2020. 
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Nas últimas décadas, o paradigma do SRAA tem sido discutido na literatura, e está 

constantemente sendo atualizado. Atualmente, esse importante e complexo sistema é 

classificado de acordo com seu local de ação: sistêmico, tecidual e intracelular (KUMAR; 

SINGH; BAKER, 2007), atuando não apenas como sistema endócrino, mas também como 

sistema parácrino, autócrino e intrácrino (ARAGÃO et al., 2011; COOK; RE, 2012; ELLIS et 

al., 2012; LI et al., 2018b; ZHUO et al., 2013).  

Dentre as ações endócrinas do SRAA, é bem estabelecido que a prorenina e a renina 

são sintetizadas e expressas no aparelho justaglomerular (AJG), e nas células das arteríolas 

aferentes, e são secretadas na circulação em resposta a vários estímulos. É essa enzima 

que inicia a cascata bioquímica da ativação do SRAA no rim, circulação e outros tecidos-alvo, 

por meio da clivagem do zimogênio precursor, o AGT (CELIO; INAGAMI, 1981; 

FARAGGIANA et al., 1982; TAUGNER et al., 1982).  

Quase todos os componentes do SRAA são amplamente distribuídos, de forma a 

serem encontrados nos vasos sanguíneos, coração, rins, tecido adiposo, olhos, fígado, 

encéfalo, agindo de diferentes maneiras e em diferentes patologias. Como por exemplo, na 

regulação vasomotora, hipertensão, aterosclerose, tônus vasomotor, insuficiência cardíaca, 

hipertrofia cardíaca, fibrose, doença renal crônica, adipogênese, resistência à insulina, 

metabolismo da glicose, intolerância à glicose, acidente vascular cerebral, demência e 

doença neurodegenerativa (NEHME et al., 2019; NGUYEN et al., 2002; PAUL; POYAN 

MEHR; KREUTZ, 2006; RIBEIRO-OLIVEIRA et al., 2008). Apesar da produção sistêmica, a 

ANG II produzida intracelularmente e intratubularmente pode atuar como peptídeo intrácrino 

e parácrino, respectivamente, promovendo crescimento, proliferação, diferenciação, 

migração e apoptose celular, além do  remodelamento de matriz extracelular (MEC) e 

inflamação (RE; COOK, 2007; RIBEIRO-OLIVEIRA et al., 2008; ZHUO et al., 2013).  

Todos os componentes necessários para a geração da ANG II intrarrenal estão 

disponíveis tanto no compartimento intersticial quanto intratubular ao longo do néfron 

(CAREY; WANG; SIRAGY, 2000; KOBORI et al., 2007a; URUSHIHARA; KAGAMI, 2017; 

WANG et al., 2015). Em especial no túbulo proximal os níveis de ANG I e ANG II excedem 

aos níveis plasmáticos (INGERT et al., 2002; KOBORI et al., 2007a; LI et al., 2018b; NAVAR; 

NISHIYAMA, 2001), indicando a existência de um SRAA intrarrenal e que os rins, em especial 
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os túbulos proximais, tem um papel fundamental no controle da PA. Desta forma, os túbulos, 

podem ser alvos terapêuticos para a lesão renal associada à hipertensão. Além disso, foram 

descritos componentes do SRAA na urina que refletem a produção renal, tais como AGT, 

ANG II, renina, prorenina e ECA (CASARINI et al., 2001; GONZALEZ ALEXIS A. et al., 2011; 

KOBORI et al., 2003, 2007a; LIU et al., 2011; NAVAR; NISHIYAMA, 2001; PRIETO et al., 

2010).  

Os túbulos proximais são responsáveis pela captação da ANG II circulante e pela 

endocitose da ANG II circulante e parácrina, por meio do mecanismo de receptor depurador 

mediado por megalina (GONZALEZ-VILLALOBOS et al., 2005; POHL et al., 2010). 

Reiterando, o SRAA intracelular pode atuar, através da internalização da ANG II via 

endossomos para ativarem vias de sinalização (COTTRELL et al., 2009; MURPHY et al., 

2009) ou efeitos transcricionais (CHEN et al., 2000; COOK et al., 2006; LI et al., 2011b; LI; 

ZHUO, 2008b; LI; HOPFER; ZHUO, 2009; MORINELLI et al., 2007).  

Recentemente, o grupo do Dr. Zhuo demonstrou, em camundongos, que nem todos 

os complexos ANG II/AT1 internalizados são direcionados aos lisossomos para degradação 

nas células dos túbulos proximais. Essa ANG II que não foi degrada pelo lisossomo, pode 

exercer efeitos genômicos ou transcricionais de longa duração, que podem ser 

independentes dos efeitos associados a ativação dos seus receptores na superfície celular 

associados ou não com HAS sustentada e lesão de órgão alvo  (LI; HOPFER; ZHUO, 2009; 

LI; ZHUO, 2007, 2007, 2014). 

 

2.1.1 Ativação de vias de sinalização pelo SRAA 

 

De maneira abrangente, a ANG II ao se ligar ao receptor AT1 ou AT2, pode induzir a 

fosforilação de algumas proteínas e ativar uma gama de efetores intracelulares, que estão 

associados a inflamação, crescimento celular e apoptose. Especificamente em células 

mesangiais, a ANG II estimula a proliferação através da ativação de MAPKs (ZHANG et al., 

2005b).  As MAPK, ERK 1(p44) e ERK 2 (p42)  são mediadores-chave da transdução de sinal 

da superfície celular para o núcleo (EGUCHI et al., 1996; ROBINSON; COBB, 1997), essa 

ativação da ERK estimula, a jusante, a via dependente da proteína quinase C (PKC), a via 
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dependente da β-arrestina e a via de transativação do receptor do fator de crescimento 

epidérmico (EGFR). Embora os papéis fisiopatológicos e os mecanismos de transdução de 

sinal de outros receptores, que não o AT1, sejam menos claros, sabe-se que estes estão 

associados a ações de oposição às mediadas pelo AT1 (BEDECS et al., 1997; KIM; IWAO, 

2000; MEHTA; GRIENDLING, 2007; MUNZENMAIER; GREENE, 1996), e em parte pela 

inibição da ativação da ERK. Outras proteínas de sinalização importantes que também foram 

associadas a ação da ANG II intracelular são: o NF-κB, que induz a transcrição gênica, 

(BRASIER; LI, 1996; LI; ZHUO, 2008a, 2008b; RUIZ-ORTEGA et al., 2001a), o MCP-1 (LI; 

ZHUO, 2008b; TAKAHASHI et al., 2008; ZHUO, 2004), o TNF-α (TAKAHASHI et al., 2008), 

TGF-β1, NHE3 (KAGAMI et al., 1994a; WEIGERT et al., 2002; WOLF, 1998). 

A ativação da via de sinalização pela ANG II está associada a dano nos órgãos alvo 

(CROWLEY, 2014; GWATHMEY et al., 2012; MEHTA; GRIENDLING, 2007; NATARAJ et al., 

1999), entretanto os potenciais mecanismos celulares ainda não estão elucidados.  E nesse 

contexto das vias de sinalização, as MAPKs de mamíferos são agrupados em subfamílias, 

sendo a ERK1 / 2 também conhecida como p42-kDa MAPK, ERK1, e p44-kDa MAPK como 

ERK 2 (ROBINSON; COBB, 1997). As vias de sinalização dependentes das MAPK estão 

associadas ao crescimento, apoptose, diferenciação e transformação celular e contração 

vascular. A ERK 1/2 é ativada em resposta a fatores de crescimento e diferenciação. A ANG 

II ativa os três principais membros da família MAPK, ERK1 / 2, JNKs e p38 (TOUYZ et al., 

2001b, 1999). A p38 desempenha um papel importante nas respostas inflamatórias, apoptose 

e inibição do crescimento celular.  Além disso, a ANG II ativa a p38 associada com as vias 

de sinalização sensíveis ao redox em células do músculo liso vascular (USHIO-FUKAI et al., 

1998a). 

Já a família das proteínas quinase C (PKC) estão relacionadas com o desenvolvimento 

de hipertrofia cardíaca (JOHNSEN et al., 2005), e também com a função renal no controle e 

reabsorção de água e sódio (KHALIL, 2013), sendo importante no controle da PA. O fator 

nuclear κB (NF-κB), com duas principais subunidades nomeadas de acordo com seu peso 

molecular, p50 e p65 (DUH et al., 1989), é um fator de transcrição, de uma ampla gama de 

mediadores inflamatórios. A ativação via de sinalização de NF-kB pela ANG II pode 

potencializar os danos nos órgãos-alvo na hipertensão, entretanto ainda se faz necessário o 

entendimento do mecanismo de ativação pela ANG II.  
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Juntas, essas proteínas ativadas pela ANG II estão correlacionadas com a lesão de 

órgão alvo. Classicamente, a ligação da ANG II ao receptor AT1 resulta em  ativação das vias 

de sinalização (USHIO-FUKAI et al., 1998b), entretanto, pouco se sabe se essa cascata de 

ativação também ocorre via AT2. Os papéis opostos do AT1 e AT2 são bem definidos, e em 

contraponto, as ações mediadas pelo receptor AT2 no sistema reno-cardiovascular são muito 

complexas. A maior parte das investigações realizadas na última década indica que a 

ativação do AT2 leva a uma resposta protetora nos rins e coração, e, portanto, este receptor 

é alvo de desenvolvimento de fármacos para o tratamento da hipertensão e lesão de órgão 

alvo. Entretanto, em um estudo em artérias coronárias de ratos SHR, o AT2 foi associado 

com ação vasoconstritora, semelhante à do receptor AT1 (MOLTZER et al., 2010). Alguns 

estudos mostram que a formação de dímeros poderiam alterar efeito vasodilatador do AT2  

para constritor, dependendo da condição patológica (ABDALLA et al., 2001; MOLTZER et al., 

2010; VAN DE ESCH et al., 2006).  

A formação de dímeros, além de ser importante para a função do receptor e 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pode representar novos alvos terapêuticos 

(LYNGSØ; ERIKSTRUP; HANSEN, 2009). Miura et al propõem que os membros da 

superfamília de receptores acoplados à proteína G (GPCRs), nesse contexto, os receptores 

AT1 e AT2, sofrem homo- e/ou hetero-oligomerização para induzir a sinalização celular 

(MIURA; KARNIK; SAKU, 2005). Diante dessa variedade de ações, e da falta de evidências 

sobre a ação dos receptores nas vias de sinalização muito precisa ser estudado sobre os 

mecanismos de ações intracelulares do SRAA em diferentes patologias como por exemplo, 

a HAS.  

Durante as últimas décadas, a evolução de nossa compreensão do SRAA se modificou 

extensivamente, o que era considerado um sistema endócrino simplificado que controlava a 

pressão arterial passou a ser reconhecido como um sistema hormonal autócrino, parácrino e 

intrácrino, que trabalha independentemente da circulação e é distribuído amplamente no 

organismo (COOK; ZHANG; RE, 2001; ELLIS et al., 2012; LI et al., 2019b, 2019b; 

OCARANZA et al., 2020; ROBERTSON; KHAIRALLAH, 1971).  
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2.1.2 SRAA na Célula Mesangial 

 

Os rins são um sistema complexo para filtração sanguínea e equilíbrio hidroeletrolítico. 

O glomérulo é a unidade de filtração de néfron, enquanto os túbulos são a unidade de 

reabsorção. O glomérulo é composto por uma rede capilar de células endoteliais e 

mesangiais, que é separada dos podócitos por uma membrana basal (FOGO; KON, 2010; 

JARAD; MINER, 2009), formando a barreira de filtração com fenestras especializadas e uma 

camada de glicocálice luminal (BALLERMANN, 2007; FOGO; KON, 2010; HARALDSSON; 

JEANSSON, 2009; HARALDSSON; NYSTRÖM, 2012; JEANSSON et al., 2009).  

A principal função do glomérulo é a filtragem seletiva do sangue que gera um filtrado 

urinário primário. As células mesangiais regulam a superfície de ultrafiltração do fluxo capilar, 

através de propriedades contráteis, fornecendo um suporte estrutural ao tufo glomerular. 

Esse processo de filtração é seletivo em tamanho e carga. Água e pequenos solutos, como 

glicose e aminoácidos, atravessam livremente os glomérulos, enquanto os componentes 

plasmáticos proteicos de alta massa molecular como a albumina (70 kDa), são seletivamente 

retidos no sangue. No entanto, em condições patológicas, como HAS, diabetes e doenças 

renais crônicas, quando a barreira da filtração é comprometida, como por exemplo, na lesão 

e perda de podócitos, a albumina e outros componentes, como por exemplo, o AGT podem 

ser encontrados na urina, servindo como marcadores de lesão e/ou comprometimento dos 

rins (KITCHING; HUTTON, 2016; SCOTT; QUAGGIN, 2015) 

Na doença renal crônica (DRC), a lesão e a doença do glomérulo são encontrados na 

maioria dos casos, inclusive nos quadros associados à diabetes e HAS (ARNONI et al., 2009; 

SHLIPAK et al., 2005; USRDS, 2011). Uma das causas da doença glomerular é o 

desequilíbrio do SRAA. Além disso, esse descontrole também está associado à várias 

doenças nos túbulos proximais, como será discutido adiante. No glomérulo, especialmente 

nas células mesangiais, o aumento da ANG II promove a proliferação celular, a inflamação e 

o acúmulo de MEC, levando à lesão renal (ARNONI et al., 2009; CRISTOVAM et al., 2012; 

HERRERA; TURBAT-HERRERA; TENG, 2011; MEHTA; GRIENDLING, 2007; PERLMAN et 

al., 2004). Porém, as vias de sinalização envolvidas na síntese de proteínas induzidas pela 

ANG II, que são consideradas uma etapa crítica na hipertrofia celular, permanecem pouco 

conhecidas (KURIHARA; SAKAI, 2017). 
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Nas células mesangiais, foram realizados diversos experimentos em que foram 

observados efeitos intrácrinos e parácrinos da ANG II. Davis et al. mostraram uma resposta 

dose-dependente (10-8 a 10-5 M) que aumenta o IGFBP-2 (Proteína ligante do fator de 

crescimento semelhantes à insulina 2), fibronectina e laminina  (DAVIS; RODGERS; KELLEY, 

2008). Nos túbulos proximais, em um estudo prévio de nosso laboratório, células do túbulo 

proximal foram tratadas com ANG II  1nM,  sendo observado que a endocitose mediada pelo 

receptor AT1 pode ser necessária para a ativação de NF-κB e subsequente proliferação das 

células dos túbulos renais proximais (ZHUO; CARRETERO; LI, 2006).  

A regulação intrácrina das vias de sinalização da ANG II em células mesangiais não 

está bem estabelecida. Nesta tese, as respostas à ANG II, parácrina ou intracelular, na 

sinalização de proteínas fosforiladas em CM de murinos e a relação com os receptores AT1 

e AT2, foram investigadas.  

 

2.1.3 SRAA na mitocôndria 

 

As mitocôndrias são os locais celulares da respiração aeróbica e produzem a maioria 

do trifosfato de adenosina celular (ATP) via fosforilação oxidativa, tendo como principal 

função o metabolismo energético, β-oxidação dos ácidos, ciclo da uréia e na cadeia 

respiratória da produção de ATP (FERREIRA; AGUIAR; VILARINHO, 2008; SOUSA; 

D’IMPRIMA; VONCK, 2018; VAN DER BLIEK; SEDENSKY; MORGAN, 2017). A mitocôndria 

está envolvida na homeostasia celular, tendo um importante papel na sinalização intracelular, 

apoptose, entre outros. Os componentes da cadeia respiratória localizam-se na membrana 

interna da mitocôndria e são chamados de complexos mitocondriais (I a V) (MITCHELL; 

MOYLE, 1967). A super ativação de maneira descontrolada desses complexos está 

associada a disfunção mitocondrial (EIRIN; LERMAN; LERMAN, 2018; SOUSA; D’IMPRIMA; 

VONCK, 2018). 

A disfunção mitocondrial tem sido associada às etiologias de muitas doenças 

complexas, como por exemplo doença de Alzheimer, Parkinson, bipolaridade e doenças 

cardiovasculares. Muitos são os fatores envolvidos, incluindo a regulação positiva do SRAA 

ativando essa disfunção mitocondrial, sendo que, este sistema mitocondrial intrácrino foi 



15 

 

identificado em diversos tecidos animais e humanos (PETERS et al., 1996; RE; COOK, 2007). 

O mecanismo da ação da ANG II causador da disfunção mitocondrial ocorre pelo aumento 

dos níveis de Espécies Reativas de Oxigénio (EROs) e a ativação de cascatas de sinalização 

dependentes de redox, que são processos críticos já associados a várias doenças 

cardiovasculares, renais e hipertensivas (CHISTIAKOV et al., 2018; MASI; ULIANA; VIRDIS, 

2019; SACHSE; WOLF, 2007; WANG et al., 2001). Entretanto, são necessários estudos para 

elucidar esses mecanismos que levam a essa disfunção e o completo entendimento da 

participação do SRAA.  

Especificamente, na célula mesangial, essa ativação de ERO está associada à 

apoptose e produção de MEC, indicando que o dano tecidual pode envolver estresse 

oxidativo mitocondrial (RE; COOK, 2007; RE RICHARD N., 2003; ZHANG et al., 2007). 

Provavelmente, além da ativação do receptor AT1, a ANG II é internalizada e direcionada 

para as mitocôndrias. A inibição da ANG II, via BRA, leva à diminuição da produção de 

oxidantes mitocondriais, melhora na produção de energia e consequente proteção da 

estrutura mitocondrial (DE CAVANAGH et al., 2007). 

O estudo do SRAA intrácrino e intramitocondrial, tem utilizado modernas técnicas com 

abordagens moleculares. Cook e Re desenvolveram vetores adenovirais que codificam uma 

proteína de fusão intracelular da ANG II, a ECFP/ANG II, que consiste na expressão da ANG 

II fusionadas a proteína ciano-fluorescente, essa expressão pode ser direcionada para 

diferentes localidades celulares (COOK; RE, 2012).  O grupo do Dr. Zhuo construiu vetores 

adenovirais que codificam uma proteína de fusão intracelular de ANG II, ECFP/ANG II 

(gentilmente cedida pela Dra. Julia Cook, da Ochsner Health System) e um receptor AT2 

marcado com GFP (Proteína Fluorescente Verde), AT2R/GFP, uma sequência de 

direcionamento do AT2 mitocondrial e um promotor SGLT2 específico da célula de túbulo 

proximal para superexpressão específica da ANG II e do receptor AT2 ( mito-ECFP/ANG II 

ou mito-AT2R/GFP)  em cultura celular desse túbulo . Este estudo mostrou que a super 

expressão de ANG II e do receptor AT2, nas mitocôndrias, estimula as respostas respiratórias 

e glicolíticas mitocondriais nas células dos túbulos proximais de camundongos, dados ainda 

não publicados (LI; ZHUO, 2017).  

Outros trabalhos deste grupo, usando essa técnica de transfecção adenoviral em 

animais, e super expressando o receptor AT1 ou ANG II intracelularmente nos túbulos 
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proximais do rim (e não na mitocôndria) estudou o papel do SRAA intratubular na regulação 

da pressão arterial, reabsorção de Na+ e fluidos  (LI et al., 2011b; LI; ZHUO, 2013). Com essa 

técnica de transfecção adenoviral, seja no túbulo proximal ou na mitocôndria, a proteína 

estudada permanece dentro da célula e não é secretada para o ambiente extracelular. Essa 

técnica pode ser uma importante ferramenta para se explorar o SRAA, intracelular e 

intramitocondrial, e sua implicação na função renal fisiológica e na HAS.  

 Essa abordagem não foi utilizada em célula mesangial, sendo o objetivo desta tese 

para avaliar o papel da ANG II, AT1 e AT2 mitocondriais. 

Abadir et al, localizaram o receptor AT2 na membrana interna das mitocôndrias e a 

ANG II, ao se ligar a esse receptor, leva a produção de óxido nítrico mitocondrial, modulando 

a respiração mitocondrial em células de ratos e de humanos (ABADIR et al., 2011). Conforme 

já explanado, a complexa relação entre a ativação do SRAA e o dano ao órgão alvo é um 

importante campo de estudo, e estas estratégias de direcionamento gênico são uma 

abordagem moderna e promissora para a compreensão dos efeitos do receptores AT1 e AT2, 

locais e sistêmicos, dos papéis do SRAA na disfunção mitocondrial. 

No presente estudo, geramos o vetor adenoviral mito-ECFP/ANG II e mito-GFP/AT2 

em células mesangiais, para induzir uma superexpressão, de forma não secretada, da ANG 

II e AT2 mitocondriais, de forma a manter esse peptídeo e seu receptor retidos nas 

mitocôndrias. Temos como objetivo verificar se essa ANG II seria capaz de alterar os 

complexos mitocondriais, e se estes efeitos envolvem os receptores AT1 ou AT2. É provável 

que o novo conhecimento gerado neste estudo mude o atual paradigma SRAA, e colabore 

com o desenvolvimento de novas classes de medicamentos multifuncionais para a prevenção 

e/ou tratamento de lesão de órgãos-alvo na hipertensão induzidos por ANG II. 

 

2.1.4 SRAA no Túbulo Proximal 

 

 

 

Os túbulos renais são responsáveis pela reabsorção do filtrado no processo de 

produção de urina. Aproximadamente 60-70% de Na+ e de fluido são reabsorvidos no túbulo 
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proximal. Fisiologicamente, a função da ANG II no túbulo proximal é estimular a reabsorção 

de sódio, bicarbonato e fluidos (COGAN, 1990a; HARRIS PJ; NAVAR LG., 1985a; NAVAR et 

al., 1987; ZHUO et al., 1992a). Em estados patológicos, a ANG II também induz a retenção 

de sódio e lesão ou fibrose tubulointersticial (JOHNSON et al., 1992a; LUFT, 2002; RUIZ-

ORTEGA et al., 2001a; WOLF; ZIYADEH, 1997).  

O conceito de SRAA intratubular no rim é bem estabelecido na fisiologia e HAS renal 

(CHAPPELL, 2012; KOBORI et al., 2007a; NAVAR et al., 2011; NAVAR; SATOU; 

GONZALEZ-VILLALOBOS, 2012; ROMAN; FAN; ZHUO, 2016; SPARKS et al., 2014). A 

produção local do SRAA, intratubular ou intracelular no túbulo proximal, deve-se à presença 

e expressão dos componentes do eixo clássico; como o precursor inativo (AGT) e as 

principais enzimas do sistema, ECA e renina. Ambos os receptores, AT1 e AT2, 

desempenham um papel no túbulo proximal fundamental na mediação dos efeitos biológicos 

e fisiológicos da ANG II (MENDELSOHN, 1982; NAVAR et al., 2002; NAVAR; KOBORI; 

PRIETO-CARRASQUERO, 2003; TANG et al., 1995; ZHUO, 2011). O AT1, principalmente, 

está associado à maioria dos efeitos induzidos por ANG II (CROWLEY et al., 2005a, 2011; 

GURLEY et al., 2011). Além disso, o receptor AT1 presente no túbulo proximal pode afetar 

diretamente a regulação da PA, já que é o local onde ocorre a maior parte da reabsorção 

(WEINSTEIN, 2008; ZHUO; LI, 2013), sendo então importante para o transporte de sódio e a 

resposta à natriurese pressórica (MCDONOUGH; LEONG; YANG, 2003). 

Na HAS induzida por ANG II, há ativação de componentes tubulares do SRAA, como 

renina, AGT e receptores AT1 com aumento dos níveis dessas proteínas(GONZALEZ-

VILLALOBOS et al., 2008; HARRISON-BERNARD et al., 2002a; KOBORI et al., 2007a; 

KOBORI; HARRISON-BERNARD; NAVAR, 2001a, 2001b; NAVAR; NISHIYAMA, 2001; 

ZHUO et al., 2002; ZHUO; OHISHI; MENDELSOHN, 1999a). Quando ocorre o bloqueio do 

SRAA circulante, o sistema renal permanece ativado nos túbulos. Essa ativação do SRAA 

intratubular desempenha um papel crucial na HAS e no dano renal (KOBORI et al., 2007a; 

NAVAR; NISHIYAMA, 2001).  

O desenvolvimento de antagonistas dos receptores da ANG II, seletivos ao AT1, como 

losartan e candesartan, e ao AT2, como o PD123319 e a criação de camundongos 

transgênicos com deleção global ou específica de receptores seletivos na célula, ajudaram a 

demonstrar a importância da ANG II e seus receptores, na regulação da pressão arterial, 
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crescimento e proliferação celular, hemodinâmica renal, reabsorção de sódio e líquidos e 

homeostase cardiovascular (DE GASPARO et al., 2000; GRIENDLING; LASSÈGUE; 

ALEXANDER, 1996; HIGUCHI S et al., 2007; MEHTA; GRIENDLING, 2007; THOMAS; 

THEKKUMKARA; BAKER, 1996; TIMMERMANS et al., 1992; ZHUO et al., 1995, 1995; 

ZHUO; LI, 2007, 2011).  

O conceito de que em condições normais e patológicas, o túbulo proximal possui maior 

concentração de ANG II do que a circulação pode ser explicado por três mecanismos: 1) 

presença de todos os componentes do SRAA para gerar a ANG II no túbulo proximal; 2) os 

túbulos proximais têm maior capacidade de absorver ANG II circulante via AT1 (LI; ZHUO, 

2008a, 2007; ZHUO et al., 2002; ZOU et al., 1996) ou megalina (POHL et al., 2010) e 3) na 

HAS  em que observa-se altos níveis de ANG II, ao invés desses níveis serem regulados 

negativamente, a expressão do mRNA de AGT pode estar  aumentada (KOBORI; 

HARRISON-BERNARD; NAVAR, 2001a, 2001b; NAVAR et al., 2011). 

A captação de ANG II através do AT1 ou megalina promove o acúmulo desse peptídeo 

nas células dos túbulos proximais (GONZALEZ-VILLALOBOS et al., 2005; LI et al., 2006; LI; 

HOPFER; ZHUO, 2009; LI; ZHUO, 2007). Além disso, os mecanismos de microtúbulos e 

caveolina 1 também podem estar envolvidos na captação proximal de ANG II (LI et al., 2014, 

2006; LI; ZHUO, 2014). Juntos, todos esses dados demonstraram um papel importante do 

SRAA no túbulo proximal, mas ainda não se conhece todos os mecanismos de atuação do 

AT1 tubular na HAS dependente de ANG II.  

A geração de camundongos transgênicos com, deleção ou inserção, global ou 

específica, de proteínas alvos tem sido usada em abordagens modernas, contribuindo 

substancialmente para uma maior compreensão da função dessa proteína alvo seja em 

condições fisiológicas quanto patológicas. Uma das ferramentas utilizada para a criação de 

animais nocautes é a recombinação sítio especifica com a recombinase de bacteriófago CRE 

e o sítio loxP (SAUER, 1998). Especificamente nos túbulos proximais, dois estudos recentes 

usaram a abordagem Cre/LoxP para gerar camundongos mutantes nocautes AT1a: Gurley 

et al (GURLEY et al., 2011) usaram o PEPCK-Cre/Agtr1a flox e Li et al (LI et al., 2011a) 

usaram a abordagem KAP2-iCre/Agtr1a flox. No entanto, PEPCK supostamente não se 

expressa apenas nos túbulos proximais, mas também em outros segmentos do néfron,  bem 

como em células epiteliais em muitos tecidos extra-renais, como fígado, tecidos gordurosos 
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brancos e marrons, jejuno, íleo e glândula sublingual (BEALE; CLOUTHIER; HAMMER, 1992; 

SHORT et al., 1992). A proteína regulada por androgênio renal, KAP2, é expressa não 

apenas nos túbulos proximais e na medula externa, mas também no útero (MALSTROM et 

al., 2004; MESEGUER; CATTERALL, 1990).  

Esses estudos mostraram que o receptor AT1a intratubulares regula diretamente a 

pressão arterial com ou sem expressão compensatória de NHE3, NaPi2 (cotransportador 2 

de sódio e fosfato), Na+/K+-ATPase, NCC (cotransportador de cloreto de sódio), NKCC2 

(cotransportador de sódio e potássio 2), ENaC (canal de sódio epitelial) em segmentos 

tubulares proximais ou nefron distais.(GURLEY et al., 2011; LI et al., 2011a) Se, e em que 

medida a deleção dos receptores AT1a induzida pelo promotor PEPCK ou KAP2 nos túbulos 

proximais do rim e nos tecidos extra-renais alterariam o fenótipo da pressão arterial basal e 

o desenvolvimento de hipertensão dependente de ANG II, bem como os mecanismos 

subjacentes envolvidos, permanecem mal compreendidos. 

Neste contexto, Dr. Zhuo, gerou um novo modelo de camundongo mutante com 

deleção específica no túbulo proximal de receptores AT1 (AT1a) no rim usando a abordagem 

iL1-SGLT2-Cre/Agtr1a flox. A premissa científica é que o promotor SGLT2 (o cotransportador 

2 de sódio e glicose) é muito específico para os túbulos proximais, porque SGLT2 é expresso 

principalmente, se não exclusivamente, nos segmentos S1 e S2 dos túbulos proximais, e 

pouco SGLT2 é expresso além do final do segmento S3 dos túbulos proximais, ou seja, nos 

segmentos distais do néfron na medula e nos tecidos extra-renais(RUBERA et al., 2004; 

WRIGHT, 2001).  

No presente estudo, usamos este novo modelo de camundongo mutante para estudar 

as respostas vasopressoras e natriuréticas da ANG II, bem como os efeitos do bloqueio do 

AT1 e as diferenças de resposta entre os sexos. 

 

2.2 Abordagens terapêuticas 

 

No quadro de HAS, o aumento de ANG II ativa continuamente o receptor AT1, o qual  

apresenta efeito genético a longo prazo e efeitos em nível celular em curto prazo (DE MELLO; 

DANSER, 2000; ELLIS et al., 2012; KUMAR; SINGH; BAKER, 2008; KURTZ; GARDNER, 
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1998; LI; ZHUO, 2007; VON THUN et al., 1994; ZHUO et al., 2002; ZOU et al., 1996). A ANG 

II está associada aos mecanismos celulares de sinalização como já discutidos anteriormente, 

como por exemplo, o crescimento celular, comunicação célula a célula, imunidade, 

peroxidação lipídica e resistência à insulina, sendo que esses mecanismos desempenham 

um papel fundamental na patologia cardiovascular. A lesão de órgão alvo está principalmente 

associada a super ativação do SRAA renal e cardiovascular. É inegável a importância do uso 

de inibidores da ECA ou BRA no tratamento dos distúrbios cardiovasculares e renais. 

Entretanto, alguns estudos, mostram que em alguns pacientes, os antagonistas do 

SRAA não funcionam da mesma maneira. Estudos clínicos demonstraram que, alguns 

pacientes em uso contínuo de BRA, permaneceram com complicações cardiovasculares e 

renais, mesmo após a redução da pressão arterial (BOMBACK; TOTO, 2009; COOK; 

ZHANG; RE, 2001). Esse processo de internalização do receptor pode ocorrer através de 

mecanismos de captação vesicular. Os receptores internalizados nos compartimentos 

endossômicos, podem ser reciclados de volta à membrana plasmática ou degradados por 

lisossomos (GABORIK; HUNYADY, 2004). Alguns autores, também propõem que o bloqueio 

incompleto das ações patológicas da ANG II se deva à falha dos inibidores do SRAA em 

acessar as proteínas intracelulares, responsáveis por mecanismos das vias clássicas e não 

clássicas na formação da ANG II (FERRARIO, 2016; FERRARIO et al., 2016; FERRARIO; 

MULLICK, 2017; REYES et al., 2017). 

E com isso a contínua pesquisa sobre novas funções do SRAA e mudanças de 

paradigmas como seus locais de ação intracelular e intratubular, independente do sistêmico, 

tem trazido à tona discussões sobre novas intervenções terapêuticas com estratégias mais 

eficazes para inibir o sistema para a redução de lesão de órgão alvo em pacientes 

hipertensos. Muito ainda precisa ser estudado para o entendimento da ação local renal do 

SRAA e com isso trazer novas possibilidades de intervenções terapêuticas.  

Do exposto acima, é importante os estudos para o entendimento do mecanismo das 

ações intracelulares e mitocondriais da ANG II experimentalmente, bem como estudos in vivo 

utilizando animais nocaute para o receptor AT1 no túbulo proximal de forma a entender as 

ações e vias de modulação do SRAA renal, cujos conceitos possam ser aplicados à clínica. 

No quadro de HAS, o aumento de ANG II ativa continuamente o receptor AT1, o qual  

apresenta efeito genético a longo prazo e efeitos em nível celular em curto prazo (DE MELLO; 
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DANSER, 2000; ELLIS et al., 2012; KUMAR; SINGH; BAKER, 2008; KURTZ; GARDNER, 

1998; LI; ZHUO, 2007; VON THUN et al., 1994; ZHUO et al., 2002; ZOU et al., 1996). A ANG 

II está associada aos mecanismos celulares de sinalização como já discutidos anteriormente, 

como por exemplo o crescimento celular, comunicação célula a célula, imunidade, 

peroxidação lipídica e resistência à insulina e que esses mecanismos, desempenham um 

papel fundamental na patologia cardiovascular. A lesão de órgão alvo está principalmente 

associada a super ativação do SRAA renal e cardiovascular. É inegável, diante, dos dados 

na literatura sobre o uso de inibidores da ECA ou BRA e a importância fundamental no 

tratamento de distúrbios cardiovasculares e renais. 

Entretanto, alguns estudos, mostram que em alguns pacientes, os antagonistas do 

SRAA não funcionam da mesma maneira. Estudos clínicos demonstraram que, alguns 

pacientes em uso contínuo de BRA, permaneceram com complicações cardiovasculares e 

renais, mesmo após a redução da pressão arterial (BOMBACK; TOTO, 2009; COOK; 

ZHANG; RE, 2001). Essa ineficiência dos BRAs para reduzir a pressão arterial pode ser 

devida à estimulação repetitiva e sustentada dos receptores AT1 da superfície celular, que 

levando à dessensibilização e internalização dos mesmos para evitar ativação crônica e 

extensa (BIAN et al., 2018; ZHUO; LI, 2013), resultando na perda de respostas fisiológicas à 

ANG II (DE GASPARO et al., 2000; FERGUSON, 2001; HEIN et al., 1997; ZHANG J et al., 

1997). Esse processo de internalização do receptor pode ocorrer através de mecanismos de 

captação vesicular. Os receptores internalizados, nos compartimentos endossômicos, podem 

ser reciclados de volta à membrana plasmática ou degradados por lisossomos (GABORIK; 

HUNYADY, 2004). Alguns autores, também propõem que o bloqueio incompleto das ações 

patológicas da ANG II se deva à falha dos inibidores do SRAA em acessar as proteínas 

intracelulares, responsáveis por mecanismos das vias clássicas e não clássicas na formação 

da ANG II (FERRARIO, 2016; FERRARIO et al., 2016; FERRARIO; MULLICK, 2017; REYES 

et al., 2017). 

Desta forma, a contínua pesquisa sobre novas funções do SRAA e mudanças de 

paradigmas como seus locais de ação intracelular e intratubular, independente do sistêmico, 

tem trazido à tona discussões sobre novas intervenções terapêuticas com estratégias mais 

eficazes para inibir o sistema para a redução de lesão de órgão alvo em pacientes 
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hipertensos. Muito ainda precisa ser estudado para o entendimento da ação local renal do 

SRAA e com isso trazer novas possibilidades de intervenções terapêuticas.  

3. OBJETIVO 

Análise do efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula mesangial de murino na 

ativação de vias de sinalização por proteínas fosforiladas e nas respostas mitocondriais (in 

vitro); e avaliação do papel do receptor AT1 no túbulo proximal em camundongos nocaute 

para este receptor e sua relação com lesão renal (in vivo).  

 

3.1 Objetivos Específicos 

 
In vitro: Efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula mesangial de murino 

na ativação de vias de sinalização por proteínas fosforiladas e nas respostas 

mitocondriais. 

 

1. Avaliar a ativação das vias de sinalização em células mesangiais estimuladas pela 

ANG II e frente a tratamentos com bloqueadores do receptor AT1 (Losartan) e do AT2 

(PD123319). 

2. Estudar a superexpressão mitocondrial de mito-ECFP/ANG II, com o bloqueio do 

receptor AT1 ou com a dupla superexpressão seletiva mitocondrial da ANG II e AT2 

em células mesangiais, a fim de determinar a modulação dos complexos mitocondriais. 

 

In vivo: Papel do receptor AT1 no túbulo proximal e sua relação com as lesões 

renais frente ao estímulo com ANG II e BRA. 

 

Em camundongos selvagens e nocaute para receptor AT1 em túbulo proximal, tratados 

com ANG II e/ou Losartan, avaliar em machos e fêmeas: 

3. A pressão arterial via pletismografia de cauda, 

4. A análise da ingesta de água, diurese e da excreção de íons Na+, K+, Cl- na urina de 

24 horas, para análise da função tubular, 
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5. E fibrose glomerular e tubular, por marcação das fibras de colágeno com a coloração 

pelo Tricômio de Masson. 

 

 

4. MÉTODOS 

4.1  In vitro: Efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula 
mesangial de murino na ativação de vias de sinalização por proteínas 
fosforiladas e nas respostas mitocondriais  

 

4.1.1 Cultura celular 

Células mesangiais (CM, passagens 8 a 10) de murinos (MES-13, ATCC, Rockville, 

MD, EUA), cresceram até ~ 80% de confluência em placas de 6 poços em meio DMEM/Ham's 

F12, contendo 5% de soro bovino fetal e 1% de penicilina-estreptomicina, a 37° C sob 95% 

O2/5% CO2. As células foram mantidas em meio isento de soro bovino fetal por 12 horas, e 

posteriormente tratadas com ANG II (Sigma, St Louis, MO, EUA), na presença ou ausência 

de inibidores para o receptor AT1, o Losartan e/ou para o receptor AT2, o PD123319 (Sigma, 

St Louis, MO, EUA). Primeiramente, foram realizadas uma curva de concentração (0.1 nM à 

100 nM) para a Ang II e uma de tempo que variou entre 0 e 20 minutos. 

Após as determinações das curvas de tempo e concentração, associados aos dados 

prévios do grupo do Dr. Zhuo em células do túbulo proximal (ZHUO; CARRETERO; LI, 2006), 

foi decidido que o experimentos do bloqueio do SRAA seria realizado com 1 nM de ANG II 

por 5 minutos. No teste da ação dos receptores AT1 e AT2 nas vias de sinalização, as células 

foram previamente tratadas por 60 minutos com o bloqueador do receptor AT1, o losartan (1 

μM) e/ou do receptor AT2, o PD123319 (1 μM), e em seguida tratadas com 1 nM de ANG II 

por 5 minutos. As amostras foram coletadas para análise de Western Blotting de acordo com 

item adiante 4.2. Em resumo, temos os seguintes ensaios: 

 

- Curva de concentração de ANG II: Estímulo de ANG II nas concentrações 0.1, 1, 

10, 50 e 100 nM. 
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- Curva de tempo de ANG II: Estímulo com 1nM de ANG II nos tempos 1, 5, 10 e 20 

min 

- Bloqueio com losartan e PD123319: 60 minutos de losartan e/ou PD123319, ambos 

a 1 µM, e em seguida, 5 min de ANG II à 1nM. 

 

As CM semi-confluentes cultivadas em placas de seis poços foram transfectadas com 

o transgene específico (4 µg/poço) por 48h para superexpressão de ANG II especificamente 

na mitocôndria, sendo então chamada de mito-ECFP/ANG II, e superexpressão mitocondrial 

de AT2 chamada mito-GFP/AT2, de acordo com artigo do laboratório publicado anteriormente 

(LI et al., 2011b).  

 

Para este ensaio, foram separados 4 grupos de estudo com distintos tratamentos: 

 

- Controle: CM sem transfecção  

- Mito-AII: CM transfectadas com mito-ECFP/ANG II 

- Mito-AII + LOS: CM transfectadas com mito-ECFP/ANG II e em seguida tratadas 

com Losartan 1µM. 

- Mito-AII + mito- AT2: CM duplamente transfectadas com mito-ECFP/ANG II e mito-

GFP/AT2.  

 

Após os tratamentos, as células foram coletadas para análise de Western Blotting de 

acordo com item adiante 4.2. O losartan foi utilizado para avaliar o papel do receptor AT1 na 

expressão dos complexos mitocondriais e a dupla transfecção foi utilizada para avaliar se 

aumento da expressão de AT2 mitocondrial está relacionado com a expressão dos 

complexos mitocondriais. 

Os procedimentos descritos acima, foram aprovados pelos Comitês Institucionais; a 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo 

(CEUA/UNIFESP nº 9302191119) e o Comitê de Cuidado e Uso de Animais do Centro Médico 

da Universidade do Mississipi (Institutional Animal Care and Use Committee – IACUC – 

Protocolo: 1492A). 
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4.1.2 Western Blotting 

 

A análise das vias de sinalização em resposta ao tratamento com ANG II, dos efeitos 

do bloqueio dos seus receptores e da transfecção mitocondrial, foram feitas com as CM em 

cultura que foram coletadas com tampão RIPA (50 mM de Tris-HCl pH 7,4, 150 mM de NaCl, 

1 mM de EDTA, 1% de NP-40, 0,25 % de Na-deoxicolato, todos da Sigma, St Louis, MO, 

EUA) para Western Blotting. As proteínas das amostras foram quantificadas pelo kit de ensaio 

de proteína BCA (Thermo Scientific, Rockford, lL, EUA), e carregadas no gel de eletroforese 

(50 µg de proteína/poço). Os anticorpos primários para p-ERK1/2 (p44 e p42) (1:200; Sc-

7383) e p38 (1:200; Sc-535) eram da Santa Cruz (Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, 

CA, EUA), PKC-alfa (1:1000, ab23513) da Abcam (Cambridge, MA, EUA), NF-κB (p65 e p50) 

(1:500; MAB3026) da Chemicon (Temecula, CA, EUA), e para os complexos mitocondriais I-

IV (1:200) eram também da Santa Cruz. Como controle endógeno, foi utilizado anticorpo 

monoclonal anti-β-actina de camundongo (1:2000) da Sigma (San Luis, Missouri, EUA). As 

proteínas foram detectadas por quimioluminescência (Amersham, Arlington Heights, IL, EUA) 

e analisadas utilizando Molecular Image LAb, ChemiDoc XRS da Bio-Rad (Hercules, CA, 

EUA) conforme descrito anteriormente (LI; ZHUO, 2011a) e de acordo com as instruções do 

fabricante.  

 

4.2 In vivo: Papel do receptor AT1 no túbulo proximal em e sua relação 
com as lesões renais frente ao estímulo com ANG II e BRA. 

 

4.2.1 Animais 

 
Utilizamos 96 camundongos, machos e fêmeas, com idade variando entre quatro e 

seis meses com uma média de peso de aproximadamente 25 g. Os animais foram mantidos 

em sala com temperatura e fotoperíodo controlados, e receberam água e ração para roedores 

ad libitum durante todo o período experimental. 

Todos os protocolos cirúrgicos e experimentais foram aprovados pelos Comitês 

Institucionais; a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo 

(CEUA/UNIFESP nº 9302191119) e o Comitê de Cuidado e Uso de Animais do Centro Médico 
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da Universidade do Mississipi (Institutional Animal Care and Use Committee – IACUC – 

Protocolo: 1492A). 

Os camundongos selvagens da linhagem C57BL/6J (C57) e os camundongos 

mutantes, nocaute para o receptor AT1 nas células do túbulo proximal (PT-AT1-/-) foram 

distribuídos aleatoriamente em 12 grupos experimentais, conforme esquematizado na Figura 

2: 

 

 
Figura 2: A: Grupos experimentais. B: Esquema do desenho experimental para análise in vivo 

do papel do receptor AT1 em animais selvagens (C57) e nocautes (PT-AT1-/-). 

 

Descrição detalhada dos grupos de estudo:  

1. C57-CT: Camundongos machos C57BL/6J controle  

2. C57-AII: Camundongos machos C57BL/6J ANG II: receberam infusão de ANG II por 

meio de bomba osmótica 

3. C57-AII + LOS: Camundongos machos C57BL/6J ANG II + LOS: receberam infusão 

de ANG II por meio de bomba osmótica e losartan diluído na água de beber  

4. C57-CT: Camundongos fêmeas C57BL/6J controle 

5. C57-AII: Camundongos fêmeas C57BL/6J ANG II: receberam infusão de ANG II por 

meio de bomba osmótica 
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6. C57-AII + LOS: Camundongos fêmeas C57BL/6J ANG II + LOS: receberam infusão 

de ANG II por meio de bomba osmótica e losartan diluído na água de beber 

7. PT-CT: Camundongos machos nocaute (PT-AT1-/-) controle  

8. PT-AII: Camundongos machos nocaute (PT-AT1-/-) ANG II: receberam infusão de ANG 

II por meio de bomba osmótica 

9. PT-AII + LOS: Camundongos machos nocaute (PT-AT1-/-) ANG II + LOS: receberam 

infusão de ANG II por meio de bomba osmótica e losartan diluído na água de beber  

10. PT-CT: Camundongos fêmeas nocaute (PT-AT1-/-) controle 

11. PT-AII: Camundongos fêmeas nocaute (PT-AT1-/-) ANG II: receberam infusão de ANG 

II por meio de bomba osmótica 

12. PT-AII + LOS: Camundongos fêmeas nocaute (PT-AT1-/-) ANG II + LOS: receberam 

infusão de ANG II por meio de bomba osmótica e losartan diluído na água de beber  

 

A ANG II foi infundida continuamente em todos os grupos, exceto grupos controle (1, 

4, 7 e 10), por meio de bomba osmótica (Alzet, modelo 2002 - 0,5 µl/hora, Cupertino, CA, 

EUA) implantada cirurgicamente no abdômen do animal, com 40 ng, durante 2 semanas. O 

bloqueador do receptor AT1 Losartan (Sigma, 20 mg/kg/dia) foi adicionado à água potável 

por 2 semanas (n= 8/grupo), para os grupos 3, 6, 9 e 12. 

 

4.2.2 Pletismografia de cauda 

A pressão arterial sistólica basal e semanal dos camundongos foi aferida usando o 

sistema indireto (Pletismografia de cauda) de análise da pressão arterial por manguito de 

cauda BP-2000 Série II (Visitech, Apex, NC, EUA), como descrito anteriormente (LI; ZHUO, 

2008a, 2011a). A pressão arterial média (PAM) foi calculada através da fórmula PAM = PAD 

+ 1/3(PAS – PAD) (PAD: Pressão Arterial Diastólica; PAS: Pressão Arterial Sistólica) 

(DEMERS; WACHS, 2020).  
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4.2.3 Ingestão hídrica de 24h, excreção urinária e eletrólitos 

A excreção urinária e a ingesta hídrica de 24 horas foram medidas usando gaiola 

metabólica para todos os animais, como descrito anteriormente (LI et al., 2011a). As 

quantidades de Sódio, Cloreto e Potássio na urina de 24h foram analisadas pelo analisador 

de eletrólitos BioProfile 400 (Nova Biomedical, Waltham, MA, EUA).  

 

4.2.4 Eutanásia 

Após duas semanas de tratamento, os animais foram submetidos à eutanásia por 

decapitação para coleta de sangue e tecidos. O sangue foi coletado com coquetel de inibidor 

de proteases com EDTA (Sigma, St Louis, MO, EUA), centrifugado 15 min à 10000 rpm para 

coleta do soro e armazenado em freezer -80°C para outras análises do laboratório.  

 

4.2.5 Histologia 

O rim esquerdo de machos foi seccionado longitudinalmente de forma a obter duas 

partes semelhantes. Uma parte foi inicialmente congelada em nitrogênio líquido para 

possíveis análises moleculares e, a outra parte, foi embebida em formalina 10% mantida à 

temperatura ambiente. Em seguida, os tecidos foram processados (desidratação, 

diafanização e parafinização) e incluídos em Parafina (Sigma, San Luis, Missouri, EUA) e 

foram realizados cortes de 5 µm de espessura. As secções foram estendidas em lâminas de 

vidro e coradas com: hematoxilina e eosina, para observação qualitativa das estruturas, como 

integridade do tecido e observação da anatomia do glomérulo e do túbulo de modo geral. E 

com Tricômio de Masson para observação da deposição de colágeno glomerular e tubular. 

As fotos foram tiradas no microscópio Nikon 3000 (Nikon, Tokyo, Japão), sendo 10 imagens 

do glomérulo e túbulo proximal (400x) para ambas as colorações, e n=5 por grupo de 

tratamento. A análise da porcentagem foi feita com o programa Image Pro-Plus (versão 4.1, 

Media Cybernetics, Silver Spring, MD, USA) para quantificação das fibras colágenas coradas 

em azul de acordo com trabalho prévio do laboratório do Dr. Zhuo (LI et al., 2015). 
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4.2.6 Análise Estatística 

Todos os resultados são apresentados como média ± EPM (erro padrão da média). A 

análise estatística comparativa foi feita utilizando o software Graphpad Prism (Version 6.0, 

La Jolla, CA, EUA) através da análise de variância (ANOVA) de 1 via para todos os 

parâmetros, seguido do post-hoc de Bonferroni quando necessário. A significância foi 

estabelecida em p <0,05. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 In vitro: Efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula 

mesangial de murino na ativação de vias de sinalização por proteínas 

fosforiladas  

Na curva de tempo resposta, observamos a ação da ANG II 1 nM nos tempos 1, 5, 10 e 

20 minutos (Figura 3). Com relação a expressão da p-ERK, e as subunidades p44/p22, 

observamos uma resposta significativa aos 5 min, já para p-PKC, o pico resposta foi 

significativo aos 20 min, mas apresentou uma tendência aos 10 minutos. Em relação a 

expressão do NF-κB, subunidades p65 e p50, a resposta significativa foi após 1 min de 

estímulo com ANG II. Já para a expressão de p38, o efeito da ANGII na expressão ocorreu 

significativamente aos 20 min. 
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Figura 3: Efeito da ANG II, 1 nM, nos tempos de incubação de 0, 1, 5, 10 e 20 minutos na expressão 

de proteínas de sinalização fosforiladas: p-ERK (subunidades p44 e p42), p-PKC, NF-κB 

(subunidades p65 e p50) e p38, n=4/tratamento. Os dados são expressos em Média ± EPM. * vs 

Controle, # vs 1 min $ vs 5 min. p<0,05. 

Na curva de concentração resposta, observamos a ação da ANG II em 5 min nas 

concentrações 0, 0.1, 1, 10, 50 e 100 nM (Figura 4). Com relação a expressão da p-ERK, e 

as subunidades p44/p22, o aumento ocorreu após a exposição com ANG II em todas as 

concentrações estudadas, principalmente para a subunidade p42. Na expressão de p-PKC 

não observamos respostas significativas, entretanto há uma tendência na concentração 1nM 

e 100 nM. Em relação a expressão do NF-κB, subunidades p65 e p50, a resposta significativa 

foi obtida com 100 nM do estímulo com ANG II, entretanto observa-se uma tendência em 

todas as concentrações, principalmente na subunidade p50. Na expressão do p38, o efeito 

ocorreu na concentração de 10 nM.  

 



31 

 

 

Figura 4: Efeitos do estímulo das diferentes concentrações da ANG II, 0, 0.1, 1, 10, 50 e 100nM, após 

5 minutos de incubação em células mesangiais, na expressão das proteínas de sinalização fosforiladas: 

p-ERK (subunidades p44 e p42), p-PKC, NF-κB (subunidades p65 e p50) e p38, n=4/tratamento. Os 

dados são expressos em Média ± EPM. *vs CT, $ vs 0.1 nM, + vs 1 nM; p< 0,05. 

 

Após a padronização de tempo e concentração, avaliamos a contribuição dos 

receptores AT1 e AT2, através do bloqueio com os antagonistas Losartan e PD123319 

respectivamente (Figura 5). O tratamento com ANG II, 1 nM por 5 minutos, promoveu 

aumento de sinalização celular induzida pelas proteínas testadas (p-ERK, PKC, p38 e NF-

κB) quando comparadas ao controle, como esperado. E após o estímulo com antagonistas, 

sendo estes incubados sozinhos (LOS e PD) ou juntos (LOS + PD), houve uma diminuição 

significativa das expressões de todas as proteínas de sinalização estudadas, p-ERK 

(subunidades p44 e p42), PKC, p38, NF-κB (subunidades p65 e p50) 
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Figura 5: Efeito dos bloqueadores da ANG II, Losartan e PD (1 μM), nas células mesangiais 
promovendo supressão das vias de sinalização de p-ERK (subunidades p44 e p42), PKC, p38, NF-
κB (subunidades p65 e p50). A2: ANG II 1nM, LOS: Losartan (1 μM), PD: PD123319 (1 μM), 
n=4/tratamento. * vs Controle, $ vs ANG II; p <0,05. 

 
Em alguns estudos foram demonstrados efeitos da ANG II em concentrações inferiores 

a 1nM. Mas, após as curva de tempo e concentração, escolhemos 1 nM e 5 min de estimulo 

com ANG II em concordância com as curvas respostas e dados prévios do laboratório do Dr. 

Zhuo em células dos túbulos proximais  para posterior comparação (ZHUO; CARRETERO; 

LI, 2006). Em resumo, temos que o estímulo com ANG II aumentou significativamente as 

proteínas de sinalização, com pico de respostas entre 0.1, 1 e 10 nM, e nos tempos 5-10 min 

(p <0,05), sendo que esse aumento da expressão das vias de sinalização foi bloqueado pelos 

antagonistas dos receptores AT1 e AT2.  
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5.2 In Vitro: Efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula 

mesangial de murino nas respostas mitocondriais  

Na Figura 6 podemos observar que a super expressão via transfecção adenoviral de 

ANG II mitocondrial (mito-AII), aumentou significativamente a expressão dos complexos 

mitocondriais: complexo proteico mitocondrial I> 38%, III> 56%, IV> 89% e V> 63% (p <0,01), 

porcentagens estas, individuais em relação ao grupo controle. A CM com mito-AII e Losartan 

e a dupla transfecção com ANG II e AT2 mitocondriais promoveu uma diminuição da 

expressão dos complexos mitocondriais. Nossos resultados corroboram fortemente a prova 

de conceito de que a ativação dos receptores AT1 por ANG II nas mitocôndrias estimula a 

expressão de proteínas mitocondriais, enquanto a ativação dos receptores AT2 por ANG II 

diminui a expressão dos complexos.  

 
Figura 6: Expressão seletiva de mito-ECFP/ANG II em mitocôndrias de células mesangiais. C: 
Complexo mitocondrial. Grupo Controle: CM sem tratamento., Mito-AII: CM com ECFP/ANG II 
mitocondrial. Mito-AII + LOS: CM com ECFP/ANG II mitocondrial tratadas com losartan. Mito-AII + 
Mito-AT2R: CM com ECFP/ANG II mitocondrial e com ECFP/AT2 mitocondrial.  ** vs Controle; ++ vs 
Mito-AII p< 0,05. N=4/tratamento.  
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5.3 In vivo: Papel do receptor AT1 no túbulo proximal e sua 

relação com as lesões renais frente ao estímulo com ANG II e BRA. 

Nos machos, o grupo nocaute PT-AT1-/- apresentou a pressão arterial sistólica (PAS) 

15 mmHg aproximadamente mais baixa quando comparado aos animais selvagens (C57) 

(Figura 7). Após 2 semanas de tratamento com ANG II 40 ng, a PAS foi maior em ambos os 

grupos experimentais, os camundongos C57 e os camundongos nocaute PT-AT1-/-. Além 

disso, o tratamento simultâneo dos animais com losartan normalizou completamente a PAS. 

A PAD foi maior após 2 semanas de tratamentos ANG II e ANG II + LOS em animais controle 

C57. No entanto, em camundongos PT-AT1-/- foi maior apenas em animais estimulados com 

ANG II. A pressão arterial média (PAM) foi maior no tratamento com ANG II em ambos os 

tipos de camundongos e o tratamento com losartan diminuiu a mesma quando comparado 

ao controle nos grupos de tratamento correspondentes. O tratamento com ANG II e ANG II + 

LOS diminuiu significativamente a frequência cardíaca (FC) em animais do tipo C57 e PT-

AT1-/-.  

 
Figura 7: Efeitos da ANG II e Losartan na pressão arterial sistólica, diastólica e média (MAP) (mmHg) 
e frequência cardíaca (FC, batimentos/min) em animais selvagens e PT-AT1-/- machos. * vs Controle; 
+ vs ANG II; # vs C57; & vs C57-Controle, p <0,05. N=8/grupo. 

 

Nas fêmeas (Figura 8), o PT-AT1-/- apresentou PAS 15 mmHg aproximadamente 

menor quando comparado aos animais C57 na linha de base, como nos animais machos. 
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Após 2 semanas de tratamento com ANG II, a PA estava elevada e foi atenuada pelo losartan 

nos dois grupos, C57 e PT-AT1-/-. A pressão diastólica foi maior após 2 semanas de ANG II 

e ANG II + LOS nos animais C57, no entanto, nos camundongos PT-AT1-/- foi maior apenas 

nos animais infundidos com ANG II quando comparados aos animais controle. A PAM foi 

maior no tratamento com ANG II nos dois tipos de camundongos estudados. O tratamento 

com losartan diminuiu a PAM quando comparado ao Controle nos grupos de tratamento 

correspondentes. A ANG II diminuiu significativamente a FC nos camundongos C57 e PT-

AT1-/-. 

 
Figura 8: Efeitos da ANG II e Losartan na pressão arterial sistólica, diastólica, média (PAM) (mmHg) 
e frequência cardíaca (batimentos por minuto), em fêmeas selvagens e animais PT-AT1-/-.  * vs 

Controle; + vs ANG II; # vs C57; & vs C57-Controle, p <0,05. N=8/grupo. 

 

Comparando os parâmetros obtidos de animais machos e fêmeas, não houve 

diferença estatística entre os sexos, conforme demonstrado na Figura 9. A pressão arterial 

sistólica basal foi aproximadamente 15 ± 3 mmHg mais baixa nos camundongos PT-AT1-/- 

machos e fêmeas do que nos controles C57. Em resposta à infusão de ANG II, camundongos 

machos e fêmeas C57 e PT-AT1-/- desenvolveram HAS dependente do tempo, e as 

magnitudes da resposta pressora foram semelhantes entre os machos C57 (∆46 ± 3 mmHg) 
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e fêmea (∆49 ± 3 mmHg) e entre machos (∆43 ± 3 mmHg) e camundongos PT-AT1-/- fêmeas 

(∆43 ± 5 mmHg). 

 

 
Figura 9: Comparação dos efeitos da ANG II nos parâmetros hemodinâmicos, entre os sexos: PAS, 
PAD, PAM e FC.; PAS: Pressão Arterial Sistólica, PAD: Pressão Arterial Diastólica, PAM:  Pressão 
Arterial Média e FC: Frequência Cardíaca. N=8/grupo. 
 

A ANG II promoveu a diurese nos grupos C57 e PT-AT1-/-, mas o grupo losartan 

diminuiu significativamente este perfil devido a sua ação anti-hipertensiva (Figura 10). A 

diurese nos animais PT-AT1-/- foi menor do que no grupo controle, mostrando existir um 

importante mecanismo de regulação da produção de urina no túbulo proximal associado aos 

receptores AT1. No momento inicial denominado semana 0, os animais machos PT-AT1-/- 

têm maior UNaV (excreção urinária de sódio). Em camundongos machos C57, os níveis de 

UNaV 24h aumentaram de 134,84 ± 13,16 µmol/24 h no grupo controle de tempo para 211,09 

± 11,78 µmol/24 h no grupo infundido com ANG II. Em camundongos PT-AT1-/- machos, UNaV  

24 h aumentou de 176,4 ± 7,4 µmol/24 h no grupo PT-CT para 287,6 ± 37,2 µmol/24 h no 

grupo infundido com ANG II (Figura 10). A excreção urinária de potássio (UKV) por 24h, em 

camundongos machos C57, foi de 181,3 ± 22,7 µmol/24 h no grupo controle, sendo menor 

que no infundido com ANG II cujo valor foi de 302,1 ± 17,8 µmol/24 h. Nos camundongos PT-

AT1-/- machos, o UKV de 24 h aumentou de 203,1 ± 19,9 µmol/24 h no grupo controle para 
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353,7 ± 45,3 µmol/24 h no infundido com ANG II. A mesma resposta ocorreu na excreção de 

cloreto (24h), onde ANG II aumentou a excreção no túbulo proximal (CT: 229,37 ± 23,1; ANG 

II: 298,11 ± 17,61, µmol / 24 h) e em camundongos nocaute (PT-CT: 256,96 ± 18,7; PT-ANG 

II: 342,86 ± 32,9, µmol / 24 h). 

Após o tratamento com Losartan bloqueador de receptores AT1, a excreção de íons 

não foi atenuada em animais C57, enquanto em animais nocaute esse tratamento diminui a 

excreção, sendo semelhante ao grupo controle. 

 

 

 
Figura 10: Efeitos metabólicos do tratamento com ANG II e losartan em animais machos C57 e PT-
AT1-/-. * vs Controle; + vs ANG II; # vs C57; & vs C57-Controle, p <0,05. C57: animais selvagens; 
PT-AT1-/-: animais nocautes para o receptor AT1a nos túbulos proximais. N=8/grupo. 
 

 

A ingesta de água foi aumentada após a infusão de ANG II, sendo que o losartan 

diminuiu esse consumo, tanto nos animais C57 quanto no PT-AT1-/-. Em relação a este 

parâmetro de análise, não há diferença entre animais selvagens e nocautes, machos e 

fêmeas. O peso corporal e a proporção de rim esquerdo não diferiram entre os grupos e o 

tipo de animal, conforme observado na Tabela 1. 
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Tabela 1: A: Fenótipos fisiológicos gerais dos animais C57 e PT, machos e fêmeas 
nos grupos controles; B: Respostas fenotípicas gerais à Hipertensão induzida por ANG II 
extracelular (40 ng), ou ANG II mais Losartan (20 mg / kg / dia) por 2 semanas em animais 
C57 e PT-AT1-/-, machos e fêmeas. * vs C57, p <0,05, ** vs C57, p <0,01; ++ vs Macho, p 
<0,01, $ vs ANG II, p <0,05; $$ vs ANG II, p <0,01.  

 
 

Também em fêmeas, a ANG II promoveu a diurese nos animais C57 e PT-AT1-/- sendo 

que o tratamento com losartan normalizou as respostas da diurese após infusão de ANG II. 

A diurese da fêmea do grupo nocaute foi menor do que os animais C57 após 2 semanas da 

infusão de ANG II (Figura 11). Em camundongos C57 os níveis de UNaV 24 h aumentaram de 
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70 ± 6 µmol/24 h no grupo controle para 173 ± 21 µmol/24 h no infundido com ANG II. 

Também aumentaram os níveis da excreção de K+ (C57-CT: 132 ± 13 µmol / 24 h; C57-ANG 

II: 273 ± 25 µmol / 24 h) e de Cl- (C57-CT: 115 ± 13 µmol / 24 h; C57-ANG II: 237 ± 27 µmol 

/ 24 h). Em adição, nos camundongos nocautes fêmeas, a infusão de ANG II também 

promoveu aumento dos níveis de UNaV 24 h (PT-CT: 113 ± 18 µmol / 24 h; PT-ANG II: 232 ± 

40 µmol / 24 h), UKV (PT-CT: 184 ± 28 µmol / 24 h; ANG II: 357 ± 40 µmol / 24 h) e UClV (PT-

CT: 168 ± 33 µmol / 24 h; ANG II: 363 ± 108 µmol / 24 h). O losartan não alterou os níveis de 

Na+, K+ e Cl-, nos grupos estudados ficando com valores semelhantes aos que receberam 

ANG II. Em resposta à infusão de ANG II, camundongos machos e fêmeas C57 e PT-AT1-/- 

apresentaram diurese e ingestão de água aumentadas.  

 

 
Figura 11: Efeitos metabólicos da angiotensina II e losartan em animais C57 e PT-AT1-/- fêmeas. * 

vs Controle; + vs ANG II; # vs C57; & vs C57-Controle, p <0,05. C57: animais selvagens; PT-AT1-/-: 

animais nocautes para o receptor AT1a nos túbulos proximais. Para análises de volume de urina e 
ingestão de água, n=6/grupo. 

 
Na Figura 12, nota-se que a ANG II promoveu deposição glomerular e tubular de 

colágeno em animais C57, e, curiosamente, em animais nocaute, essa deposição não 

ocorreu. Embora não seja significativo, o grupo losartan parece apresentar menos deposição 

de colágeno nos animais C57 e PT-AT1-/-. De maneira qualitativa e visual sem análises 

quantitativas, não há diferença na estrutura do glomérulo e túbulos entre os grupos. Todas 

as análises histológicas foram feitas apenas em animais machos. 
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Figura12: A histologia renal dos animais do grupo controle e experimental foram coradas com HE 
(Hematoxilina e Eosina) e TM (Tricômio de Masson). Ampliação: x400. Os gráficos representam a 
quantificação do conteúdo total de colágeno tipo IV. A significância é indicada como * vs C57- 
Controle; $ vs C57-ANG II, p <0,05. C57: animais selvagens; PT-AT1-/-: animais nocautes para o 
receptor AT1a nos túbulos proximais. A barra de escala equivale a 50 µm. Setas pretas indicam o 
glomérulo, setas brancas indicam os túbulos. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 In vitro: Efeito da ANG II parácrina ou intracelular em célula 

mesangial de murino na ativação de vias de sinalização por proteínas 

fosforiladas e nas respostas mitocondriais  

As CM glomerulares ocupam uma posição anatômica central no glomérulo renal, 

controlam a filtração glomerular e estão envolvidas na resposta à lesão local, como 

proliferação celular e o remodelamento da membrana basal (SCHLÖNDORFF; BANAS, 

2009). Além disso, essas células são alvo-chave da ANG II endócrina, parácrina e intrácrina. 

O aumento da formação local da ANG II em nível parácrino e intrácrino pode induzir lesão 

glomerular, promovendo o crescimento mesangial, hipertrofia e fibrose nas CM.(KIM; IWAO, 

2000). No entanto, as vias de sinalização envolvidas na síntese proteica induzida pela ANG 

II, um passo crítico na hipertrofia celular, permanecem pouco definidas. A ANG II já foi 

associada ao aumento da ativação da via de sinalização por MAPK.  

Além de seu papel clássico de regular a pressão arterial e a homeostase de líquidos e 

eletrólitos, hoje sabe-se que a ANG II promove o crescimento, diferenciação, e apoptose 

celular, além de inflamação e fibrinogênese através de vias de sinalização (FORRESTER et 

al., 2018). 

Nossa hipótese inicial seria de que a ANG II induziria respostas de sinalização nas CM 

mediadas pelos receptores AT1 e AT2. Nesta tese, a incubação de CM com ANG II 1 nM por 

5 minutos promoveu um aumento da ativação da sinalização de proteínas fosforiladas, que 

foram bloqueadas pelo losartan e PD123319, confirmando nossa hipótese de que os 

mecanismos de ativação das vias de sinalização ocorressem por meio de ambos os 

receptores, AT1 e AT2. Após o estímulo das CMs com 1 nM de ANG II, foi observado um 

aumento na expressão da p-ERK em diferentes tempos de exposição, e o pico-resposta foi 

atingido no intervalo de tratamento entre 5 e 10 minutos, e na faixa de concentração de 0.1 

a 10 nM. Gorin et al mostraram, em CM de ratos, um aumento de  p-ERK na concentração 

de 1000 nM de ANG II, entre 10 e 15 minutos (GORIN et al., 2004). No entanto, em nosso 

estudo, usamos concentrações bem mais baixas do peptídeo, chegando até 100 nM.  
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A ANG II ao ligar-se ao receptor AT1, ativa uma série de cascatas de sinalização, que 

regulam os vários efeitos fisiológicos (MEHTA; GRIENDLING, 2007), sendo capaz de 

modular a fisiologia e patologia renal e cardiovascular, por vias de sinalização em células 

musculares lisas vasculares, células endoteliais e fibroblastos cardíacos e afetando sua 

interação com a MEC (FORRESTER et al., 2018; MEHTA; GRIENDLING, 2007). Dada sua 

diversidade de funções e sua potência em afetar a fisiologia renal, se faz importante o estudo 

das características dos receptores da ANG II (AT1 e AT2) e a investigação dos mecanismos 

de transdução de sinal por eles induzidos. 

A literatura mostra que o receptor AT1 também ativa as serina/treonina-quinases como 

o PKC e o MAPKs, incluindo ERK1/2, p38MAPK e c-Jun NH2-terminal quinase (JNK) que 

estão implicadas no crescimento e hipertrofia celular (MEHTA; GRIENDLING, 2007) e 

associadas ao estresse ambiental como inflamação (FORCE et al., 1996; ICHIJO et al., 1997; 

KUDOH et al., 1997; TOBIUME et al., 2001). Essa ativação das vias de sinalização leva a 

expressão de fibronectina e ao crescimento celular em CM de ratos (REDDY et al., 2002) . 

Além disso, a ANG II ativa a p38 em vários tipos celulares, incluindo cardiomiócitos, células 

musculares lisas vasculares, células mesangiais e monócitos (NAITO et al., 2004; NISHIDA 

et al., 2005; PARK et al., 2007; TOUYZ et al., 2001a; WEI et al., 2000). Nossos estudos 

mostraram que a ativação do p38 ocorre através dos receptores AT1 e AT2, uma vez que a 

expressão foi bloqueada após 1 hora de tratamento com antagonistas Losartan e PD123319, 

respectivamente. Alguns estudos mostraram que o estímulo do AT2 ativa fosfatases que 

bloqueiam a atividade mediada por ERK (CUI et al., 2001; HORIUCHI; AKISHITA; DZAU, 

1998). No entanto, nosso estudo mostrou que os estímulos com ANG II promoveram a 

sinalização de MAP quinases e foram bloqueados pelo PD123319.  

Com relação à proteína quinase C (PKC), estudos mostram a sua ativação por  ANG 

II em condições experimentais similares ao diabetes,  em células mesangiais e tubulares em 

cultura (IKEHARA et al., 2003) (LIU; COGAN, 1990). Em nosso trabalho, similar resultado foi 

demonstrado com o aumento da fosforilação da PKC pela ANG II, o qual foi bloqueada pelo 

losartan e PD123319.  

O NF-κB é um fator de transcrição que desempenha um papel fundamental na 

coordenação de muitas respostas celulares como inflamação e recrutamento celular, através 

de respostas transcricionais (AUPHAN et al., 1995; BAMBOROUGH et al., 2009; 
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DOUILLETTE et al., 2006; DUQUE; GÓMEZ-GUERRERO; EGIDO, 1997; KOSAKA et al., 

2008; LI; ZHUO, 2008b; MASSY et al., 1999; ZHANG et al., 2005c), e atua através da ativação 

das subunidades p65 e p50. Lorenzo et al mostraram que a ANG II ativou a sinalização de 

NF-κB nas células mesangiais de camundongos nocaute para o receptor AT1, sugerindo um 

papel importante para os receptores AT2 (LORENZO et al., 2002). Em nosso estudo usamos 

CM estimuladas com ANG II e posteriormente com bloqueadores dos receptores AT1 e AT2, 

sendo que este peptídeo promoveu o aumento da expressão de NF-κB, p65 e p50, que foi 

bloqueado pelos antagonistas dos receptores AT1 e AT2, mostrando claramente a ação dos 

dois receptores nessa resposta de sinalização. Em ratos hipertensos tratados com ANG II a 

fosforilação da p65 está associada à inflamação vascular (ZHANG et al., 2005a). Embora a 

associação da ativação do NF-κB através do receptor AT1 não seja detectado como 

importante em nosso estudo, observamos uma diminuição da expressão das subunidades 

p65 e p50 quando do estímulo com o bloqueador do receptor AT2 (PD12319).  

Como o losartan bloqueia não apenas a sinalização através do receptor AT1 da 

superfície celular, mas também a endocitose mediada por esse receptor (DE GASPARO et 

al., 2000; FERGUSON, 2001; LI et al., 2006) acreditamos que a diminuição da expressão de 

NF-κB possa ser explicado pela inibição da endocitose. Entretanto, ao bloquearmos com 

PD12319, obtivemos os mesmos efeitos inibitórios, demonstrando que o receptor AT2 

também possa desempenhar um papel importante nas vias de sinalização e talvez na 

endocitose. Em experimentos com células do musculo liso vascular, células endoteliais e 

COS 7 expressando o receptor AT2 mutante (RUIZ-ORTEGA et al., 2001b; WOLF et al., 

2002), foi observado que a ativação do NF-κB se dá através da ativação desse receptor, 

diferindo  de células do túbulo proximal de coelhos que possui o AT2 endógeno onde esse 

perfil não foi detectado (ZHUO; CARRETERO; LI, 2006).  

O aumento da expressão de proteínas fosforiladas p-ERK, p-PKC, p38 e NF-κB, está 

associado a efeitos deletérios às células, tais como apoptose e aumento no fator de 

crescimento relacionado à lesão renal.  

Apesar de estar bem estabelecido que os receptores AT2 se opõem, em vez induzir 

respostas semelhantes  mediadas pelo receptor AT1 (DE GASPARO et al., 2000; LI et al., 

2006; SANTOS et al., 2019), Moltzer et al, demonstraram que a função deste receptor muda 

sob condições hipertensivas de relaxante para constritora, e que isso possa ser devido a 
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formação de dímeros (MOLTZER et al., 2010). Em nosso estudo, observamos efeitos 

semelhantes de inibição das vias de sinalização tanto pelo Losartan como pelo PD12319 nas 

células, o que pode sugerir, nesse caso que a ANG II pode promover efeitos deletérios por 

ambos os receptores, sugerindo que mais estudos precisam ser feitos nesse modelo para se 

entender se há a formação de dímeros. Esch et al também propõem que os efeitos mediados 

pelo receptor AT2 dependem da ativação simultânea do receptor AT1, ou porque ambos os 

receptores heterodimerizam (ABDALLA et al., 2001) ou porque a interação ocorre no nível 

pós-receptor (VAN DE ESCH et al., 2006). 

Além da ativação dessas vias de sinalização pela ANG II, o papel desse peptídeo no 

meio intracelular tem sido alvo de discussões na literatura como já foi mencionado 

anteriormente. Entretanto, um dos desafios a ser resolvido é a dificuldade de isolar as ações 

extracelulares dos receptores da ANG II, e eventos de sinalização a jusante  (LI et al., 2018b). 

Abordagens genéticas modernas, como o uso do vetor adenoviral que codifica uma 

sequência alvo da ANG II mitocondrial, o mito-ECFP/ANG II, tem sido utilizadas para se 

entender os efeitos intrácrinos da ANG II (LI; ZHANG; ZHUO, 2017; ZHUO et al., 2016). 

Também roedores transgênicos (knockin/knockout) tem sido usados como ferramentas para 

entender os mecanismos da sinalização da ANG II, além de outros modelos animais que 

estão sendo desenvolvidos e utilizados para o estudo sobre a modulação do SRAA 

intracelular (LI et al., 2018b; MEHTA; GRIENDLING, 2007; RE; COOK, 2010).  

No contexto intracelular, as mitocôndrias desempenham múltiplos papéis 

indispensáveis à sobrevivência, como a geração de ATP e a regulação da apoptose. É bem 

reconhecido que a ANG II endócrina e parácrina está envolvida na disfunção mitocondrial em 

doenças cardiovasculares, renais e HAS, mas o mecanismo de regulação da função 

mitocondrial por esse peptídeo intrácrino ou intracelular ainda é um tema desconhecido. A 

disfunção mitocondrial contribui para a HAS, insuficiência cardíaca, síndrome metabólica, 

obesidade, diabetes, doença renal, aterosclerose e envelhecimento (DE CAVANAGH et al., 

2007; DIKALOVA et al., 2010; DOUGHAN; HARRISON; DIKALOV, 2008). A ANG II 

administrada em animais é rapidamente direcionada ao núcleo das células e às mitocôndrias, 

sendo que nestes compartimentos isolados foram encontrados seus receptores (ABADIR et 

al., 2011; ERDMANN; FUXE; GANTEN, 1996; GOODFRIEND, 2000; RE; MACPHEE; 

FALLON, 1981; ROBERTSON; KHAIRALLAH, 1971). Além disso, o AT2 e a ANGII foram 
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localizados nas membranas internas mitocondriais e a ativação deste receptor pela ANG II 

levou à produção de óxido nítrico mitocondrial e modulou a respiração mitocondrial em células 

humanas e de ratos (ABADIR et al., 2011). No entanto, mais estudos devem ser feitos para 

entender o papel da ANG II nas mitocôndrias. 

O presente estudo testou se a superexpressão de uma proteína de fusão intracelular 

da ANG II, seletivamente nas mitocôndrias das células mesangiais, poderia alterar as 

proteínas mitocondriais e se os efeitos envolveriam os receptores da ANG II, AT1 e/ou AT2. 

A ANG II intramitocondrial aumentou significativamente a expressão de proteínas do 

complexo mitocondrial, efeito que foi bloqueado pelo losartan. Enquanto a super ativação dos 

receptores AT2 na mitocôndria, inibiu os complexos mitocondriais, mostrando assim uma 

função oposta na ação da ANG II em seu receptor AT1, sugere que o AT2 mitocondrial possa 

ser alvo de estudos para desenvolvimentos de fármacos visando a redução da lesão renal 

e/ou a disfunção mitocondrial. Esses estudos com transfecção mitocondrial, são 

experimentos preliminares para direcionamento de estudos futuros com CM e mitocôndria, 

além de servirem como comparação com dados prévios (ainda não publicados) em células 

do túbulo proximal. 

Em conjunto, nossos resultados sugerem que o aumento das proteínas de sinalização 

ERK1 / 2, p-PKCα, p38 MAPK, NF-κB como resultado da ativação pela ANG II pode acontecer 

por ambos os receptores, e que provavelmente há a formação de dímeros já que o uso de 

antagonistas para os receptores AT1 e AT2 promoveu os mesmos efeitos. Já as respostas 

mitocondriais nas CMs estão associadas ao receptor AT1 sendo que a ação do AT2 tem 

efeitos opostos ao AT1. Em ambas as condições, essas ações da ANG II podem contribuir 

para a lesão glomerular na HAS e doenças renais. São necessários mais estudos para se 

compreender a complexidade do SRAA intracelular e intratubular e os papéis da ANG II 

parácrina e intrácrina. 
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6.2 In vivo: Papel do receptor AT1 no túbulo proximal em e sua 

relação com as lesões renais frente ao estímulo com ANG II e BRA. 

O papel da ANG II na HAS vem sendo abordado pela literatura desde sua descoberta. 

O SRAA intratubular tem sido continuamente estudado e revisado em condições fisiológicas 

e patológicas (CHAPPELL, 2012; COOK; ZHANG; RE, 2001; LI et al., 2018b, 2019b; NAVAR; 

SATOU; GONZALEZ-VILLALOBOS, 2012; NEHME et al., 2019; SPARKS et al., 2014). Nos 

rins, e especificamente nos túbulos proximais, há a expressão de todos os componentes do 

SRAA, além de já ser bem estabelecido que os níveis de ANG II presentes no interior dos 

túbulos são superiores aos encontrados no plasma (BRAAM et al., 1993; NAVAR et al., 1997; 

SEIKALY; ARANT; SENEY, 1990).  

Experimentalmente, na HAS induzida pela ANG II, o SRAA tubular é positivamente 

regulado, especialmente por meio dos receptores AT1 (HARRISON-BERNARD et al., 2002a; 

LI et al., 2011a; ZHUO et al., 2002). A administração crônica de ANG II em ratos é 

caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão, acompanhada pelo acúmulo de ANG II 

nos endossomos corticais renais (ZHUO et al., 2002) e lesão inflamatória tubulointersticial 

(JOHNSON et al., 1992a). Em ratos espontaneamente hipertensos, a ANG II também 

aumentou os níveis de receptores AT1 nas células dos túbulos proximais (ZENG et al., 2003), 

esses resultados evidenciam o mecanismo de feedback intrarrenal e intratubular do SRAA 

no desenvolvimento da HAS dependente de ANG II (KOBORI et al., 2007a; NAVAR et al., 

2011). 

No entanto, recentemente, um dos desafios para se estudar o papel fisiológico da ANG 

II intracelular no rim é a dificuldade de administrar a ANG II nas células sem que estas se 

liguem e ativem os receptores AT1 da superfície celular (LI et al., 2011a). Sendo assim, o 

grupo do Dr. Zhuo produziu camundongos mutantes nocautes para o receptor AT1 (PT-AT1-

/-), especificamente nos túbulos proximais renais, para determinar se há diferenças 

significativas entre os sexos nas respostas pressoras e natriuréticas, e como se dá os ajustes 

glomerulares e tubulares associados ao AT1 no túbulo proximal.  

Neste estudo, o modelo de nocaute, PT-AT1-/-, apresentou uma pressão arterial basal 

diminuída em 15 mmHg, e teve uma resposta pressórica menor após a infusão de ANG II, 

sendo que após o tratamento com Losartan essa resposta foi ainda mais atenuada. Alguns 
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estudos descritos na literatura também estudaram as funções diretas dos receptores AT1a 

nos túbulos proximais do rim. Crowley et al (CROWLEY et al., 2005b) realizaram transplante 

renal cruzado entre camundongos selvagens e nocautes globais do receptor AT1 (Agtr1a-/-) 

demonstraram, pela primeira vez, contribuições virtualmente equivalentes dos receptores 

AT1a intrarrenais versus extra-renais para a homeostase da pressão arterial basal. Gurley et 

al (GURLEY et al., 2011), e Li et al (LI et al., 2011a) usaram as abordagens PEKCK-

Cre/Agtr1a-LoxP e KAP2-Cre/Agtr1a-LoxP, respectivamente, para gerar modelos de 

camundongos mutantes com deleção específica no túbulo proximal de receptores AT1a no 

rim. Entretanto eles utilizaram proteínas alvos, PEKCK e KAP2, que não estão 

exclusivamente nos rins. Ambos os estudos mostraram que seus modelos de camundongos 

baixaram a pressão sanguínea basal em ≈10 ± 3 mmHg comparados com os animais 

selvagens. O presente estudo difere desses dois estudos na abordagem para gerar o modelo 

de camundongo mutante e nas principais respostas fenotípicas, incluindo níveis de pressão 

arterial basal e nas respostas pressoras e natriuréticas à hipertensão induzida por ANG II. 

Provavelmente, essas diferenças se devem ao fato que utilizamos a abordagem iL1-SGLT2-

Cre para gerar nossos camundongos PT-AT1-/-, sendo que o SGLT2 é expresso apenas no 

túbulos proximais (RUBERA et al., 2004; WRIGHT, 2001), evidenciando assim o papel do 

receptor AT1 especificamente no túbulo proximal.  

Em animais infundidos com ANG II, selvagem (C57) e nocautes (PT-AT1-/-), de ambos 

os sexos, apresentaram uma diminuição na FC. Essa redução foi descrita na literatura em 

hipertensos, em que um aumento na pressão arterial média aumenta a atividade 

barorreceptora e consequentemente diminui a FC (CHAPLEAU, 2012). Além disso, a 

ativação do barorreceptor devido à PA elevada também está associada à diminuição da 

reabsorção de Na+ e subsequente aumento de excreção do íon (CHAPLEAU, 2012), efeito 

que também foi observado em animais selvagem e nocautes infundidos com ANG II. 

Entretanto, essa regulação do barorreceptor na diminuição da FC está associada ao aumento 

de PA de maneira aguda. Em nosso modelo experimental, com duas semanas 

defornecimento de ANG II e/ou Losartan, já é considerado na literatura como infusão crônica, 

e possivelmente há uma adaptação dos barorreceptores e o mecanismo de manutenção da 

FC diminuída mesmo após o tratamento com losartan, tanto em animais selvagens como 

nocaute, possa ser devido ao sistema nervoso autonômico não mediado pelo barorreceptor, 
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como por exemplo a ação do sistema nervoso simpático e parassimpático (GORDAN; 

GWATHMEY; XIE, 2015). Entretanto, mais estudos precisam ser feitos para responder qual 

mecanismo está ativo em nosso modelo.  

Recentemente, Veiras et al, avaliando as diferenças entre os sexos, demonstraram 

que a ANG II provoca aumento semelhantes na pressão arterial, transporte distal e respostas 

natriuréticas ou diuréticas em camundongos machos e fêmeas do tipo Sprague-Dawley e 

C57BL/6J (VEIRAS et al., 2020). Xue et al. também não encontraram diferenças sexuais nos 

níveis de pressão arterial basal em camundongos machos e fêmeas (XUE; 

PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005). Da mesma forma, Brown et al. também comparou os níveis 

de pressão arterial basal e suas respostas a ANG II em camundongos do tipo selvagem e 

nocaute para o receptor AT2 e não encontrou diferenças sexuais (BROWN et al., 2012). 

Assim, nossos resultados são consistentes com esses estudos anteriores, que sugerem que 

as diferenças entre os sexos podem não desempenhar um papel fundamental na manutenção 

da homeostase cardiovascular, renal e da pressão arterial.  

Entretanto, a literatura também mostra diferenças entre os sexos com relação as 

respostas pressóricas da ANG II (BROWN et al., 2012; JI et al., 2014; POLLOW et al., 2014; 

VEIRAS et al., 2020; VENEGAS-PONT et al., 2010; WOLF et al., 2018; XUE; 

PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005), e a razão para essas diferenças são muito mais complexas. 

Por exemplo, vários estudos anteriores mostraram que havia diferenças sexuais na 

hipertensão induzida por ANG II em camundongos do tipo selvagem machos e fêmeas, nos 

quais a hipertensão induzida por ANG II foi quase completamente atenuada em 

camundongos fêmeas (BROWN et al., 2012; VENEGAS-PONT et al., 2010; WOLF et al., 

2018; XUE; PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005). As doses pressóricas de ANG II para indução 

da hipertensão variaram de 0,71 mg/kg/dia (LI et al., 2018a),1,15 mg/kg/dia (VENEGAS-

PONT et al., 2010; XUE; PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005), a 1,44 mg/kg/dia (WOLF et al., 

2018), respectivamente. Ressaltamos que, todas essas doses de ANG II, incluindo a do 

presente estudo, são consideradas doses pressóricas. Por outro lado, as rotas de infusão de 

ANG II variaram de infusão subcutânea à bombas osmótica intraperitoneal (BROWN et al., 

2012; VENEGAS-PONT et al., 2010; XUE; PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005). Além disso, os 

modelos animais utilizados para estudar as diferenças sexuais na hipertensão incluíam ratos 

Sprague-Dawley (VEIRAS et al., 2020), camundongos C57BL/6J (BROWN et al., 2012; 
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VENEGAS-PONT et al., 2010; XUE; PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005), nocaute global do 

receptor AT2 (BROWN et al., 2012) e nocaute vascular do receptor AT1a (WOLF et al., 2018). 

Diante dessa variedade de modelos experimentais é muito difícil comparar e tirar conclusões 

diretas sobre quais fatores contribuem para esses resultados inconsistentes entre diferentes 

estudos. Dado o mesmo modelo animal, o mesmo nível de pressão arterial basal, e o mesmo 

protocolo experimental com doses pressóricas semelhantes de ANG II com pequenas 

variações, no entanto, é improvável que a maior parte das respostas pressóricas da ANG II 

sejam atenuadas em animais fêmeas (BROWN et al., 2012; POLLOW et al., 2014; XUE; 

PAMIDIMUKKALA; HAY, 2005). 

As diferenças sexuais nas respostas diuréticas e natriuréticas basais na hipertensão 

dependente de ANG II tem ganhado atenção recentemente. Isso nos levou a determinar se 

os camundongos machos e fêmeas selvagens e PT-AT-/- se comportariam de forma diferente 

na excreção de urina e consumo de água, além das respostas excretórias de eletrólitos sob 

condições de controle e durante a hipertensão induzida por ANG II.   

Em relação à resposta diurética e natriurética, sabe-se que um aumento da pressão 

arterial é proporcional ao aumento da excreção de sódio (JOHNS; AHMEDA, 2014). E sabe-

se também que o losartan diminui significativamente a diurese através da sua ação anti-

hipertensiva (CAREY, 2015; VALLES; WYSOCKI; BATLLE, 2005). Nesta tese, nos animais 

PT-AT1-/- machos, a excreção de sódio é maior que a dos animais C57 e a ANG II promove 

diurese, mas em nível inferior aos animais C57 (Figura 10). Além disso, a ANG II promoveu 

o aumento da ingestão de água e aumento da excreção de íons (Na+, K+ e Cl-) nos dois tipos 

de animais estudados. Nos animais C57, a ANG II aumenta a diurese, a ingestão de água, a 

excreção dos íons analisados, sendo que após a ingesta de losartan, a diurese e ingesta de 

água foram atenuadas, sem alteração da excreção de íons na urina. Curiosamente, quando 

o AT1 não está presente em animais nocautes, a hipertensão é atenuada e a natriurese 

aumentada após infusão de ANG II se comparadas aos animais selvagens. Em relação aos 

animais fêmeas, observamos respostas semelhantes, onde a ANG II promoveu a diurese e 

ingesta de água, e o losartan reverteu essa resposta. E com aumento de excreção de Na+, 

Cl- e K+ após o tratamento com ANG II e o tratamento com losartan não altera essa excreção.  

No presente estudo, embora o volume de urina basal de 24 h e a excreção urinária de 

Na+, K+ e Cl- tenham sido significativamente menores nas fêmeas selvagens e nocautes do 
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que em seus homólogos machos, é provável que seja porque as fêmeas têm cerca de 20% 

menos peso corporal e peso do rim esquerdo/peso corporal do que os machos (tabela 1A e 

1B), ao invés de ser devido aos papéis das diferenças sexuais.  

No entanto, observamos que os camundongos nocaute apresentaram um aumento no 

volume de urina 24h basal e na excreção urinária de Na+, K+ e Cl- em relação a seus controles 

do tipo selvagem. Interpretamos essas diferenças mais provavelmente devido à exclusão dos 

receptores AT1 (AT1a) seletivamente nos túbulos proximais, pois a ANG II intratubular exerce 

um efeito estimulante na reabsorção de Na+ no túbulo proximal via ativação do receptor AT1 

(AT1a) e do trocador de Na+/H+ (NHE3) nos túbulos proximais (CROWLEY et al., 2005a; 

HARRIS PJ; NAVAR LG., 1985a; HARRISON-BERNARD et al., 2002b; KOBORI et al., 

2007b; LI et al., 2018a, 2019a; ZHUO et al., 1992a; ZHUO; LI, 2013). Nossos resultados são 

consistentes com o de Veiras et al. (VEIRAS et al., 2020), que não mostrou diferenças 

significativas respostas diuréticas ou natriuréticas à hipertensão induzida por ANG II em ratos 

Sprague-Dawley e camundongos C57BL/6J. No entanto, Tiwari et al. relatou que, embora 

não houvesse diferenças sexuais na atividade do co-transportador de cloreto de sódio 

sensível à tiazida, mais conhecido como NCC em camundongos C57BL/6J, no entanto, em 

fêmeas C57BL/6J jovens tiveram respostas de 0% na atividade do NCC e, em menor medida, 

da atividade do ENaC-γ em resposta à infusão de ANG II (TIWARI et al., 2009). Li et al. 

mostraram que fêmeas C57BL/6J responderam mais fortemente à Hidroclorotiazida do que 

os machos C57BL/6J, porém não houve diferenças entre os sexos na expressão de NHE3 

em camundongos selvagens e nocautes globais do receptor AT1a (LI et al., 2017). Mais 

estudos são necessários para descobrir se as diferenças sexuais desempenham algum papel 

significativo na excreção urinária de Na+, K+ e Cl-  na urina basal e induzida por ANG II e 

como resultado dos efeitos sobre a resposta pressórica-natriurética e na expressão de todos 

os transportadores proximais e distais em animais machos e fêmeas. 

Outro ponto importante na hipertensão e que é bem estabelecido na literatura, é que 

a ANG II induz em animais e humanos uma resposta de lesão glomerular e intersticiais e 

consequentemente pode haver um aumento da fibrose/colágeno (CROWLEY et al., 2009; 

JOHNSON et al., 1992b; KAGAMI et al., 1994b; LI; ZHUO, 2011b; LIU; HUANG; LAN, 2012, 

p. 3; RUIZ-ORTEGA; EGIDO, 1997). Essa fibrose patológica é definida como deposição 

exagerada de matriz extracelular que interrompe a arquitetura normal dos tecidos e interfere 
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na funcionalidade renal. Em certo estágio, que também ainda não está bem definido, a fibrose 

se torna irreversível e autossustentável (BECHTEL et al., 2010; DJUDJAJ; BOOR, 2019; 

HERRERA; TURBAT-HERRERA; TENG, 2011). Nos estágios avançados de doenças renais, 

todos os compartimentos renais são afetados pela fibrose (DJUDJAJ; BOOR, 2019). E 

reafirmando, a formação de fibrose pode estar associada às vias de sinalização de ativação 

dos receptores AT1 / AT2 pela ANG II.  

Alguns estudos mostram que a expressão do angiotensinogênio e dos receptores AT1 

(AT1a) nos túbulos proximais é aumentada em vez de down-regulada na hipertensão 

induzida por ANG II (HARRISON-BERNARD et al., 2002b; KOBORI et al., 2007b; KOBORI; 

HARRISON-BERNARD; NAVAR, 2001c; LI; ZHUO, 2011c; ZHUO et al., 2002; ZHUO; 

OHISHI; MENDELSOHN, 1999a). Também, a ANG II circulante e intratubular nos túbulos 

proximais via ativação de receptores AT1 (AT1a) podem desempenhar um papel importante 

na lesão glomerular e tubulointersticial durante a hipertensão, como representado na Figura 

1. Assim, a deleção de receptores AT1 (AT1a) seletivamente nos túbulos proximais é 

esperado atenuar a lesão glomerular e tubulointersticial induzida por ANG II em 

camundongos PT-AT1-/-.  

No presente estudo, a ANG II induziu respostas de lesão glomerular e tubulointersticial 

significativas em camundongos machos adultos do tipo selvagem, como esperado, mas as 

respostas fibróticas glomerulares e tubulointersticiais induzidas por ANG II foram quase 

completamente bloqueadas nos animais nocautes PT-AT1-/-. Estes resultados sugerem que 

os receptores AT1 (AT1a) no túbulo proximal desempenham um papel chave na mediação 

das respostas de lesão glomerular e tubulointersticial induzida por ANG II circulante e 

intratubular. Porém, ainda não se sabe como as respostas de lesão glomerular e 

tubulointersticial induzidas por ANG II são atenuadas nos animais nocautes PT-AT1-/-. Um 

mecanismo potencial pode ser devido à deleção dos receptores AT1 (AT1a) nos túbulos 

proximais que bloqueiam a reabsorção de sódio do túbulo proximal mediada pelo receptor 

AT1 (AT1a) (COGAN, 1990b; HARRIS PJ; NAVAR LG., 1985b; LI et al., 2018c; LI; ZHUO, 

2011a; ZHUO et al., 1992b; ZHUO; OHISHI; MENDELSOHN, 1999b). Espera-se que esta 

resposta aumente significativamente a distribuição de sais e fluidos do final dos túbulos 

proximais. Em trabalho do nosso grupo, atualmente submetido para publicação, mostramos 

que os animais nocautes, machos e fêmeas, tem aumento significativo no Ritmo de Filtração 
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Glomerular. Isso vem de encontro com dados apresentados nessa tese. Essa modulação, 

pode ser devido ao comprometimento da resposta de feedback túbulo-glomerular, em 

comparação com camundongos do tipo selvagem. Outro mecanismo potencial pode incluir a 

possibilidade de que a deleção dos receptores AT1 (AT1a) seletivamente nos túbulos 

proximais bloquearia as respostas pró-inflamatórias e fibróticas mediadas por este receptor 

no tubulointersticial renal cortical. Esta interpretação é consistente com estudos anteriores 

que mostram que a ANG II induziu lesão glomerular e tubulointersticial em ratos ou 

camundongos (CROWLEY et al., 2009; JOHNSON et al., 1992b; KAGAMI et al., 1994b; LIU; 

HUANG; LAN, 2012, p. 3; RUIZ-ORTEGA; EGIDO, 1997). No entanto, o presente estudo não 

analisou a lesão glomerular e tubulointersticial induzida por ANG II em fêmeas nocautes.  

Em resumo, demonstramos que a deleção do receptor AT1 (AT1a) seletivamente nos 

túbulos proximais do rim atenuou significativamente a hipertensão induzida por ANG II, em 

machos e fêmeas, assim como reduziu o dano glomerular e tubulointersticial.  Nossos 

resultados sugerem que esses efeitos protetores da deleção específica do túbulo proximal de 

receptores AT1 (AT1a) são provavelmente devido à inibição da reabsorção de sódio no túbulo 

proximal levando a uma maior resposta de pressórica-natriurética e à inibição da resposta 

fibrótica mediada pelo receptor AT1 glomerular e tubulointersticiais no rim.  

Adicionalmente, o presente estudo não mostra diferenças sexuais significativas 

desempenham um papel fundamental na hipertensão induzida por ANG II e na lesão renal. 

No entanto, mais estudos são necessários para determinar de forma abrangente os 

mecanismos moleculares, celulares e de sinalização subjacentes aos efeitos protetores da 

deleção específica no túbulo proximal dos receptores AT1 (AT1a) no rim em modelo animal 

da hipertensão induzida por ANG II, lesão renal e nas diferenças entre os sexos. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Em células mesangiais, a ativação das vias da sinalização intracelular da ANG II se dá 

através em ambos os receptores. Nas mitocôndrias, a resposta à ANG II se dá principalmente 

pelo receptor AT1, sendo que o receptor AT2 apresenta efeitos opostos. Evidenciando um 

papel importante do AT2 na redução da expressão dos complexos mitocondriais, e 
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provavelmente na proteção da disfunção mitocondrial, podendo então servir como alvo de 

estudo de novos fármacos.  

Demonstramos também que os receptores AT1 nos túbulos proximais desempenham 

um papel fundamental na manutenção da homeostase da pressão arterial e no equilíbrio de 

sal e fluidos corporais. A ausência do receptor AT1 no túbulo proximal promoveu uma 

proteção renal frente aos efeitos deletérios como fibrose, comprovando assim a importância 

do túbulo proximal e do SRAA para a manutenção da homeostase.  

Podemos sugerir que o SRAA intracelular nas CM, no túbulo proximal e nas 

mitocôndrias, pode ser um alvo para o desenvolvimento de novos fármacos para tratamentos 

de HAS sustentada, onde os BRA não reduzem os danos renais. Fármacos de ação 

intracelular/intratubular renal podem ter efetividade no tratamento das doenças para regular 

as funções cardiovasculares e renais podendo assim regular a pressão sanguínea.  
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