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RESUMO 
 
 

Ferreira-Neto HC. Papel dos rins na hipertensão arterial induzida pelo tratamento 
crônico com ouabaína em ratos [Dissertação (Fisiologia Humana)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 
 

Os rins são órgãos que participam da regulação da pressão arterial à longo prazo. A 

Na+K+-ATPase (NKA) é uma proteína integral de membrana que participa dos 

principais mecanismos de transporte ao longo dos túbulos renais gerando o 

gradiente eletroquímico necessário para a reabsorção de sódio, outros substratos e 

fluido. Sabe-se que a administração crônica de ouabaína (OUA), um inibidor da 

NKA, induz hipertensão arterial em ratos Wistar. No entanto, o papel dos rins nesse 

modelo de hipertensão ainda não está bem elucidado. Desta forma, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar as possíveis alterações na função renal induzidas pelo 

tratamento crônico com OUA por 5 ou 20 semanas. Para tal, ratos Wistar foram 

tratados com veículo (CT) ou OUA (~8,0 µg/dia, subcutaneamente) por 5 e 20 

semanas e após os períodos de tratamento os animais foram alocados em gaiolas 

metabólicas para avaliação da função renal. Sendo assim, foi observado que o 

tratamento crônico com OUA promoveu hipertensão de mesma magnitude nos dois 

períodos avaliados (5 semanas: CT 126 ± 4 vs OUA 147 ± 2 mmHg; 20 semanas: 

CT 124 ± 2 vs OUA 139 ± 2 mmHg), como previamente demonstrado. Além disso, a 

administração de OUA induziu o aumento da ingestão de água (OUA 5 semanas: 

32%; OUA 20 semanas: 34%), do fluxo urinário (OUA 5 semanas: 62%; OUA 20 

semanas: 64%) e da expressão protéica da isoforma α1 da NKA (OUA 5 semanas: 

90%; OUA 20 semanas: 70%). Porém, o tratamento com OUA não foi capaz de 

alterar de maneira significativa o ritmo de filtração glomerular, assim como a fração 

de excreção de Na+ e K+. Pode-se concluir que, o tratamento crônico com OUA 

induz hipertensão leve independente do tempo de sua administração, porém os rins 

parecem não contribuir de forma importante para o processo hipertensivo neste 

modelo de hipertensão. 
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ABSTRACT 
 

Ferreira-Neto HC. Role of kidneys in ouabain-induced hypertension rats [Master 
thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2009. 

 

Kidneys are organs that participate of long-term arterial pressure regulation. Na+K+-

ATPase (NKA) is an integral protein of the plasma membrane that participates in the 

major transport mechanisms in the renal tubules providing the electrochemistry 

gradient for the sodium reabsorption, others substrates and fluid. Chronic 

administration of ouabain (OUA), a NKA inhibitor, induces hypertension in Wistar 

rats. However, the role of kidneys in this model of hypertension is not elucidated. In 

this way, the aim of the present study was evaluate the possibles alterations in renal 

funtion induced by the chronic treatment with OUA by 5 and 20 weeks. For this, male 

Wistar rats were treated with vehicle (CT) or OUA (~8.0 µg/day, subcutaneously) 

during 5 or 20 weeks and after the period of treatment animals were placed in 

metabolic cages to evaluate renal function. As previously demonstrated, chronic 

treatment with OUA induced hypertension in a similar magnitude in both 

experimental groups (5 weeks: CT 126 ± 4 vs OUA 147 ± 2 mmHg; 20 weeks: CT 

124 ± 2 vs OUA 139 ± 2 mmHg). Moreover, OUA administration was able to increase 

water intake (OUA 5 weeks: 32%; OUA 20 weeks: 34%), urinary flow (OUA 5 weeks: 

62%; OUA 20 weeks: 64%) and protein expression of α1 isoform of NKA (OUA 5 

weeks: 90%; OUA 20 weeks: 70%). However, OUA treatment did not alter 

significantly the glomerular filtration rate, likewise the fractional excretion of Na+ and 

K+. In summary, chronic OUA treatment induces mild hypertension independent of 

the period of administration, but the kidneys don’t play an important role in the 

hypertensive process in this model of hypertension. 

 

Keywords: Ouabain; Na+K+-ATPase; Hypertension; Renal Function.



1 INTRODUÇÃO 

 
 
 As doenças do aparelho cardiovascular representam um importante problema 

de saúde pública, considerando-se a prevalência crescente e a morbi-mortalidade 

associada, sendo que a hipertensão arterial é a principal causa para o aumento do 

risco de desenvolvimento dessas doenças.  

Embora muitos manuscritos descrevam a hipertensão arterial nos Estados 

Unidos e em outros países desenvolvidos, deve ser notado que as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo, com grande 

destaque em países economicamente desenvolvidos, porém também em países 

emergentes e em desenvolvimento (Kearney et al., 2005). Segundo o DATASUS 

(2005) do Ministério da Saúde, as doenças do aparelho circulatório são as maiores 

causas de mortalidade geral no Brasil (aproximadamente 30%), e representam 11% 

de todas as internações realizadas em hospitais do SUS, sendo importante salientar 

que a principal causa de internação nos hospitais brasileiros são as doenças 

cardiovasculares, e entre estas, quadros patológicos decorrentes de complicações 

devidos à hipertensão arterial, tais como o acidente vascular cerebral e a doença 

arterial coronariana. 

A prevalência da hipertensão arterial aumenta com a idade e a obesidade em 

ambos os sexos, porém sabe-se que indivíduos negros têm uma tendência maior de 

apresentar níveis mais elevados de pressão arterial do que indivíduos brancos 

(Kaplan, 2006). 

A classificação da pressão arterial é baseada em três aferições, com o 

indivíduo sentado, realizadas no consultório médico com intervalo de um minuto 

entre elas, sendo a média das duas últimas considerada a pressão arterial do 

indivíduo segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). Além, 

disso foram redefinidos os valores de pressão arterial considerando fatores de risco, 

lesões de órgãos-alvo e doenças associadas (Quadro 1).  

 

 
 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Classificação da pressão arterial, retirado e modificado das V Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial, 2006. 

 

A hipertensão arterial sistêmica é dividida em dois grandes grupos: 

hipertensão primária e hipertensão secundária. A hipertensão primária caracteriza-

se pela elevada pressão sanguínea na qual causas secundárias não estão 

presentes (Carretero e Oparil, 2000; Kaplan, 2006). 

 Apesar de não apresentar uma causa definida, sabe-se que a hipertensão 

primária é multifatorial, ou seja, diferentes fatores, isolados ou não, podem contribuir 

para seu desenvolvimento. Dentre os fatores contribuintes para o desenvolvimento 

da hipertensão primária estão: o caráter hereditário, a alta ingestão de sódio (em 

pacientes sensíveis ao sal), a retenção renal de sódio, o sistema renina-

angiotensina-aldosterona, o sistema nervoso simpático e o estresse, a obesidade, o 

diabetes, a resistência à insulina, a alta ingestão de álcool, o hábito de fumar, a 

idade, a raça, a baixa ingestão de potássio, a baixa ingestão de cálcio, entre outros 

(Kaplan, 2006). 

 Diferentemente, a hipertensão secundária tem causa conhecida e pode ser 

prevenida ou remediada. Algumas causas para o desenvolvimento de hipertensão 

secundária são a doença renal crônica, a isquemia renal (hipertensão renovascular), 

o aldosteronismo primário, a síndrome de Cushing ou o tratamento crônico com 

glicocorticóide, entre outras (Kaplan, 2006). No entanto, esta forma de hipertensão 

acomete cerca de 5% a 10% dos pacientes e, portanto, a grande maioria dos 

pacientes diagnosticados como hipertensos apresentam hipertensão primária. 

 O fato da hipertensão arterial ser uma enfermidade de origem multifatorial, ter 

uma elevada prevalência e estar associada à uma gama enorme de doenças levou 

vários pesquisadores a estudarem os mecanismos associados à essa enfermidade. 

Na hipertensão arterial o rim exibe comportamento ambíguo, podendo ao mesmo 

tempo ser a causa da hipertensão ou sofrer seus efeitos lesivos, o que contribui, à 

Ótima < 120 < 80

Normal < 130 < 85

Limítrofe 130-139 85-89

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110

Classificação Pressão Sistólica 

(mmHg)

Pressão Diastólica 

(mmHg)



medida que a lesão evolui de forma a propiciar a progressão da mesma até quadros 

de insuficiência renal. Sendo assim, é de grande relevância estudar os mecanismos 

renais envolvidos nesta doença. 

 

1.1 Os rins e a regulação da pressão arterial 

 
A regulação da pressão arterial é um processo complexo e depende de vários 

mecanismos atuando em paralelo, cada um com sua própria dinâmica e com seus 

próprios efetores. Há mecanismos de ação rápida, como os barorreceptores, os 

quimiorreceptores arteriais e a resposta isquêmica do sistema nervoso central, 

capazes de responder em segundos a variações bruscas da hemodinâmica 

circulatória (Guyenet, 2006). Sabe-se também que existe mecanismos capazes de 

regular a pressão arterial a médio prazo. Nesse sentido, Coleman e Guyton (1969) 

demonstraram que durante o processo de desenvolvimento da hipertensão induzida 

por sobrecarga salina ocorre, a médio prazo, aumento da resistência periférica total. 

A regulação em longo prazo da pressão arterial está intimamente associada 

com a homeostase do volume do fluido extracelular, o qual por sua vez é 

determinado pelo conteúdo de sódio. O balanço de sódio, isto é, o equilíbrio entre o 

que é ingerido e o que é eliminado, é crítico para o volume do fluido extracelular, e 

os rins, como a principal rota através da qual o sódio é eliminado do corpo, são 

fundamentais para a estabilidade da pressão arterial a longo prazo (Mullins et al., 

2006). Sendo assim, uma elevação da pressão arterial ou da pressão de perfusão 

na artéria renal resulta em um rápido aumento da excreção renal de água e sódio 

pelos rins, denominada natriurese pressórica. Com isso, cai o débito cardíaco, 

baixando a pressão arterial e retomando a taxa de excreção renal de sódio ao nível 

basal (Zatz, 2002). 

Guyton e Coleman demonstraram em 1967 que os rins têm importância 

primária na regulação da pressão arterial. Eles observaram que uma vasoconstrição 

sistêmica não poderia induzir aumentos sustentados na pressão arterial se a função 

renal estivesse normal (Guyton e Coleman, 1967). Sendo assim, a função renal 

alterada poderia contribuir para a elevação da pressão arterial ou mesmo fazer com 

que os níveis de pressão arterial não retornassem a valores normais após um 

aumento sustentado da mesma. Nesse sentido, tem-se que a hipertensão arterial 

pode resultar de uma redução da capacidade de eliminar sódio em resposta ao 



aumento da ingestão ou da falta de habilidade dos rins em promover natriurese 

pressórica (Mullins et al., 2006).  

 As causas que levam ao prejuízo da função natriurética renal em muitas 

formas de hipertensão arterial são facilmente identificadas: perda de massa renal 

funcional ou estenose da artéria renal. Estes fatores podem levar à redução da 

excreção de sódio e, consequentemente, o aumento do risco de desenvolver 

hipertensão. Clinicamente, há frequentemente um ciclo vicioso: a hipertensão arterial 

causa dano renal, o qual causa mais hipertensão (Kaplan, 2006). 

 Os rins respondem a uma série de compostos vasoativos, como as 

prostaglandinas, o óxido nítrico, sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 

entre outros. O SRAA é um dos mais potentes sistemas vasoativos e tem papel 

crítico na regulação da pressão arterial e na homeostase do sódio, compreendendo 

desde a ação vasoativa da angiotensina II (Ang II) até a estimulação da zona 

fasciculada da glândula adrenal para a síntese e liberação do mineralocorticóide 

aldosterona (Kobori et al., 2007). A Ang II é um dos mais potentes hormônios 

responsáveis pela retenção de sódio no corpo. As ações intrarenais diretas da Ang II 

que contribuem para aumentar a reabsorção tubular são complexas, incluindo 

constrição das arteríolas glomerulares, o que altera a dinâmica capilar peritubular e 

o fluxo sanguíneo medular renal, e ações diretas no transporte realizado por células 

epiteliais tubulares (Kobori et al., 2007). No túbulo proximal, local onde ocorre cerca 

de 70% da reabsorção de sódio, a Ang II estimula a reabsorção de fluido por 

aumentar o transporte transcelular de sódio e bicarbonato via ativação do trocador 

Na+/H+ na membrana apical e do cotransporte Na+-HCO3
- e da Na+/K+-ATPase na 

membrana basolateral e via inserção H+-ATPase na membrana apical (Liu e Cogan, 

1988; Garvin, 1991; Mitchell et al., 1992; Eiam-Ong et al., 1993; Wang e Giebisch, 

1996). Já a aldosterona atua principalmente nas células principais dos ductos 

coletores onde estimula o aumento da densidade de canais para Na+ e K+ na 

membrana luminal e a atividade da Na+K+-ATPase basolateral (Kobori et al., 2007). 

Dessa maneira, a aldosterona promove a retenção de cloreto de sódio e secreção 

de potássio nas células principais dos ductos coletores corticais (Kobori et al., 2007).  

  

 
 
 



1.2 Papel dos rins em modelos experimentais de hipertensão arterial 
 

 
O papel dos rins tem sido estudado em diversos modelos experimentais de 

hipertensão arterial há muito tempo e uma vasta literatura científica foi produzida. A 

participação dos rins no processo hipertensivo foi evidenciada principalmente 

através de estudos de transplante-cruzado de rins de animais geneticamente 

hipertensos e seus controles normotensos, e observou-se que a pressão arterial nos 

animais transplantados refletia as características genéticas dos doadores ao invés 

das características dos transplantados (Kopf et al., 1993). Porém, os mecanismos 

renais responsáveis pelo desenvolvimento da hipertensão em diversos modelos 

experimentais também foram estudados e é de suma importância conhecê-los para 

avaliar a participação desse órgão nos diferentes modelos de hipertensão arterial. 

Sabe-se que ratos espontaneamente hipertensos (SHR) desenvolvem 

hipertensão severa e que os rins têm participação importante nesse processo. 

Beierwaltes et al. (1982) mostraram que SHR jovens (3 a 8 semanas de idade) 

desenvolvem hipertensão por reterem mais sódio e água do que os normotensos da 

mesma idade. Porém, estes animais na fase adulta (11 a 13 semanas de idade) 

apresentam similaridade na reabsorção de fluido pelos rins nos diversos segmentos 

do néfron quando comparados com normotensos (Arendshorst e Beierwaltes, 1979). 

Sendo assim, estes pesquisadores sugeriram que diferenças determinadas 

geneticamente no padrão de excreção renal devem ser responsáveis ou pelo menos 

contribuir para elevar a pressão arterial em SHR jovens (Beierwaltes et al., 1982), 

porém na idade adulta os rins de animais geneticamente hipertensos requerem uma 

pressão arterial maior para excretar uma dada quantidade de sal e água do que rins 

de animais normotensos (Arendshorst e Beierwaltes, 1979). Outra observação 

importante é o fato de SHR jovens apresentarem aumento da resistência vascular 

renal acompanhado de redução do ritmo de filtração glomerular, o que pode 

contribuir para o início do processo hipertensivo (Dilley et al., 1984). Além dos 

fatores acima descritos que contribuem para o início e manutenção da hipertensão 

em animais SHR, soma-se a atividade aumentada da Na+K+-ATPase no túbulo 

proximal (Garg et al., 1985) assim como do trocador Na+/H+ (Morduchowicz et al., 

1989). 

Cabe ressaltar que os nervos simpáticos renais têm papel importante no 

processo de reabsorção de sódio e água pelos túbulos renais. Nesse sentido, Slick 



et al. (1975) demonstraram que a estimulação aguda dos nervos simpáticos renais 

de cães reduz a excreção absoluta de sódio e; Bello-Reuss et al. (1976) observaram 

que a estimulação elétrica de baixa frequência nos nervos simpáticos renais em 

ratos induz resposta antidiurética e antinatriurética e, que este efeito resulta do 

aumento da reabsorção de água e sódio pelo túbulo proximal. Em SHR já foi 

documentado que a atividade simpática do nervo renal é aumentada (Okamoto et 

al., 1967; Judy et al., 1976, 1979; Thorén e Ricksten, 1979) e que a desnervação 

renal nesses animais retarda o desenvolvimento da hipertensão devido ao aumento 

da excreção de sódio (Winternitz et al., 1980). 

Diante da elevada prevalência da hipertensão, das anormalidades que podem 

conduzir ao seu desenvolvimento e do papel renal na regulação a longo prazo da 

pressão arterial fez-se necessário estudar a participação dos rins em outros modelos 

de hipertensão. Sendo assim, a função renal também foi estudada na hipertensão 

induzida por mineralocorticóide, onde o processo hipertensivo é desencadeado pela 

administração do mineralocorticóide acetato de deoxicorticosterona (DOCA) e 

solução salina a 1% (modelo DOCA-Sal). Os mineralocorticóides tais como a 

aldosterona ou DOCA tem dois efeitos complementares no metabolismo do sódio: 

aumentam o apetite por sódio e, simultaneamente, aumentam a reabsorção de sódio 

nos segmentos distais dos túbulos renais. Isto resulta em retenção de sódio, com 

conseqüente expansão do volume do fluido extracelular. Os animais DOCA-Sal 

também são um modelo hipertensão arterial severa e apresentam redução do ritmo 

de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal com aumento da resistência 

vascular renal, do fluxo urinário, da excreção urinária de sódio e da ingestão de 

solução salina quando comparados com animais que ingerem apenas água (Roman 

et al., 1988; Kohzuki et al., 1989; Matsumura et al., 1997; Allcock et al., 1998; 

Pollock et al., 2000a), além de proteinúria e albuminúria (Elmarakby et al., 2008; 

Wang et al., 2008; Jadhav et al., 2009). Essas alterações são acompanhadas de 

mudanças estruturais no tecido renal como lesões glomerulares, tubulointersticial e 

vasculares, além de fibrose e proliferação celular associada com hipertrofia renal 

(Wang et al., 2008; Jadhav et al., 2009). 

A estenose da artéria renal também é uma das causas da hipertensão arterial 

e, em 1934, Goldblatt e colaboradores demonstraram que poderia ser produzida 

hipertensão crônica experimentalmente em animais pela constrição das artérias 

renais com grampos ou clipes de prata ajustáveis. Uma das formas mais comuns de 



produzir hipertensão renal em animais experimentais é por meio da constrição 

parcial de uma artéria renal enquanto o fluxo sanguíneo para o outro rim permanece 

intacto (modelo de hipertensão dois rins, um clipe – 2R-1C) (Radzialowski, 1982). 

Após a realização da cirurgia para a colocação do clipe os animais podem 

desenvolver hipertensão moderada ou severa (Leenen e Jong, 1971), acompanhada 

de redução do ritmo de filtração glomerular, albuminúria, glomeruloesclerose, lesões 

vasculares e tubulointersticiais (Rostand et al., 1982; Himmelstein e Klotman, 1989; 

Véniant et al., 1994; Kassab et al., 2001; Welch et al., 2003; Wenzel et al., 2003). 

Além disso, ratos 2R-1C apresentam aumento do apetite pelo sódio (Möhring et al., 

1975a) e retenção de sódio (Möhring et al., 1975b), o que sugere que os 

mecanismos fisiológicos responsáveis pela mudança na homeostase de fluido e 

eletrólitos são importantes mecanismos causais da hipertensão renal (Radzialowski, 

1982). 

Além dos compostos vasoativos citados anteriormente, de Wardener et al. 

(1961) demonstraram um aumento da natriurese após a transfusão de sangue de 

cães que receberam agudamente infusão de salina para cães controle, sendo que 

esta natriurese era independente da inervação renal, do ritmo de filtração 

glomerular, da pressão de perfusão renal ou do fluxo sanguíneo renal (de Wardener 

et al., 1961).  Desta forma, este trabalho sugeria a presença de um fator na 

circulação após a expansão aguda de volume que induzia um aumento da excreção 

de sódio. Em 1969, Dahl et al. foram os primeiros a propor que uma substância 

salurética circulante poderia causar um aumento sustentado na pressão arterial em 

ratos hipertensos sensíveis ao sal. No mesmo ano, Kramer et al., e em 1970, 

Buckalew et al., sugeriram que este fator seria um inibidor da Na+K+-ATPase. Haddy 

e Overbeck (1976) propuseram que esse fator inibidor da Na+K+-ATPase poderia 

exercer um papel importante na gênese da hipertensão nos modelos experimentais 

de hipertensão dependentes de volume. Por sua vez, em 1982, Hamlyn et al. 

demonstraram pela primeira vez que este fator inibidor também estava presente na 

circulação humana e em 1991 este mesmo grupo identificou e purificou essa 

substância a qual foi caracterizada como ouabaína-endógena (Bova et al., 1991). 

Em mamíferos, a ouabaína está presente no plasma em concentrações pico e 

nanomolares, cuja produção concentra-se na zona glomerulosa do córtex da 

glândula supra-renal (Ludens et al., 1992; Laredo et al., 1997), no hipotálamo (de 

Wardener e Clarson, 1985) e na região anteroventral do terceiro ventrículo (AV3V) 



(Pamnani et al., 1981; Songu-Mize et al., 1982). Os principais estímulos para a 

secreção de ouabaína são: o aumento da concentração plasmática de sódio e 

volume extracelular (de Wardener et al., 1961; Blaustein, 1993), a Ang II e o ACTH 

(Laredo et al., 1997). 

Já foi demonstrado que os níveis plasmáticos de ouabaína estão aumentados 

(30-200%) em muitas formas de hipertensão, incluindo a hipertensão essencial 

(Argento et al., 1991; Schaeffer et al., 1991; Manunta et al., 1992; Naruse et al., 

1994, Manunta et al., 1999; Lanzani et al., 2005; Manunta et al., 2008; Tripodi et al., 

2009). Além do mais, análises de regressão múltipla, em pacientes normotensos e 

hipertensos, revelaram uma significante relação entre pressão sanguínea, índice de 

massa corporal, idade e os níveis da ouabaína endógena circulantes, porém 

nenhum dos parâmetros exibia alguma associação com renina ou aldosterona 

plasmática aumentadas (Rossi et al., 1995). Corroborando os resultados de Rossi et 

al. (1995), Manunta et al. (1999) demonstraram uma forte correlação positiva entre 

níveis plasmáticos elevados de ouabaína endógena, pressão diastólica e aumento 

da massa do ventrículo esquerdo em pacientes com hipertensão essencial. Mais 

recentemente, esse mesmo grupo (Manunta et al., 2008) demonstrou em pacientes 

com hipertensão primária que concentrações plasmáticas elevadas de ouabaína 

(acima de 337 pM) correlacionavam-se com aumento da pressão arterial diastólica, 

com aumento da concentração de sódio plasmática e com redução da fração de 

excreção de lítio. 

Classicamente, os efeitos da ouabaína são explicados pela sua capacidade 

de inibir a atividade da bomba de sódio e potássio (Skou e Esmann, 1992; Lingrel, 

1992), sendo que sua estrutura foi recentemente elaborada por cristalização (Morth 

et al., 2007). A Na+K+-ATPase está presente na maioria das células eucarióticas, é 

uma proteína integral de membrana e acopla a hidrólise do ATP ao transporte de 

sódio e potássio através da membrana plasmática e, dessa forma, gera o gradiente 

eletroquímico para o Na+ e o K+ através das membranas das células animais. Esse 

gradiente é necessário para a excitabilidade elétrica, captação celular de íons, 

nutrientes e neurotransmissores, e regulação do volume celular e pH  intracelular 

(Sweadner, 1989; Skou e Esmann, 1992; Morth et al., 2007). A Na+K+-ATPase é 

formada por três subunidades distintas: α, com aproximadamente 113 kDa; β, com 

aproximadamente 55 kDa; γ, com aproximadamente 14 kDa (Sweadner, 1989; 

Blanco e Mercer, 1998). 



A subunidade α apresenta quatro isoformas (α1, α2, α3 e α4) e é responsável 

pela atividade catalítica dessa enzima, possuindo sítios de ligação para os íons Na+ 

e K+, para o ATP e para os compostos digitálicos, como a ouabaína (Blanco e 

Mercer, 1998). Estas isoformas diferem pouco quanto ao seu peso molecular, e são 

diferentes em relação à sensibilidade pelos compostos digitálicos em roedores, 

sendo que a subunidade α3 é a mais sensível, seguida da α2, e por fim a α1 (Blanco e 

Mercer, 1998). Foi descrito que os túbulos renais possuem, predominantemente, a 

subunidade α1 da Na+K+-ATPase (Lingrel, 1992). Nesse sentido, a isoforma α1 é a 

responsável pelo transporte de Na+ e K+ através da membrana basolateral nos 

túbulos renais contra seus respectivos gradientes e gera um gradiente eletroquímico 

necessário para a reabsorção de nutrientes no epitélio renal, sendo esta a principal 

força para a manutenção do balanço de eletrólitos e fluidos no nível corporal 

(Féraille e Doucet, 2001). Recentemente, Loreaux et al. (2008) demonstraram que a 

resposta natriurética após sobrecarga salina é dependente da sensibilidade da 

isoforma α1 da Na+K+-ATPase. Estes pesquisadores desenvolveram camundongos 

que apresentavam a isoforma α1 da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína, e 

demonstraram que após uma sobrecarga salina e infusão de ouabaína estes 

animais tinham aumento da resposta natriurética quando comparados com animais 

selvagens que apresentavam a isoforma α1 da Na+K+-ATPase resistente à ouabaína. 

Até pouco tempo atrás a subunidade β era considerada apenas 

estruturalmente importante, em particular, para a correta expressão da Na+K+-

ATPase na membrana (Gerring, 1991; Mercer, 1993). No entanto, hoje já se têm 

evidências que demonstram um papel funcional da subunidade β, de uma maneira 

isoforma-específica, para determinar algumas propriedades catalíticas e de 

transporte da enzima (Blanco e Mercer, 1998). A isoforma β1 é expressa de maneira 

predominante nos rins (Therien et al., 1996). Além disso, sabe-se que a ouabaína é 

capaz de aumentar a expressão da isoforma β1 em cultura de cardiomiócitos de 

ratos neonatos (Kometiani et al., 2000). 

A Na+K+-ATPase também está associada com a subunidade γ. Sabe-se que 

esta proteína está ausente na maioria das preparações de Na+K+-ATPase, mas é 

frequentemente encontrada em preparações de tecido renal (Cortes et al., 2006). No 

rim é possível encontrar isoformas da subunidade γ, como a γa e γb, além da CHIF 

(do inglês, fator induzido por hormônio corticosteróide) (Lindzen et al., 2005). Tem 

sido demonstrado que a subunidade γ pode atuar como reguladora da Na+K+-



ATPase, influenciando na afinidade pelos íons Na+ e K+ e pelo ATP. No entanto, já 

foi descrito que a expressão da subunidade γ não é observada em todos os 

segmentos do néfron de mamíferos. Desta forma, foi observada a expressão 

protéica da isoforma γa em segmentos da alça de Henle e em células intercalares do 

ducto coletor; por sua vez a isoforma γb foi identificada apenas no ramo ascendente 

medular da alça de Henle e a CHIF foi identificada no ducto coletor, principalmente 

nas células principais e em porções medulares mais profundas (Pihakaski-

Maunsbach et al., 2006). Vale destacar que neste mesmo estudo foi demonstrado 

que estas isoformas não são reguladas por depleção de sódio na dieta, apesar da 

redução marcante da excreção de sódio, mostrando que a composição de eletrólitos 

na urina deve ser primariamente regulada por outros sistemas de transporte de 

sódio (Pihakaski-Maunsbach et al., 2006). 

 

1.3 Modelo de hipertensão dependente de ouabaína 

 

Foi no início da década de 90 que os estudos começaram a avaliar os efeitos 

do tratamento crônico com ouabaína na indução de hipertensão arterial (Yuan et al., 

1993) e, a partir desta data vários trabalhos demonstraram que esse tratamento 

induzia hipertensão arterial em ratos (Huang et al., 1994; Manunta et al., 1994; 

Kurashina et al., 1996; Kimura et al., 2000; Rossoni et al., 2002a,b, 2006; Kent et al., 

2004; Xavier et al., 2004a,b,c; Cheung et al., 2006; Briones et al., 2006; Wenceslau, 

2007; Aras-López et al., 2008; Cao et al., 2009; Zhang et al., 2009). 

Manunta et al. (1994) começaram a caracterizar o modelo de hipertensão 

induzida pelo tratamento com ouabaína. Estes pesquisadores demonstraram que 

esta hipertensão era acompanhada de aumento dos níveis de ouabaína no plasma 

(1 a 10 nM), nos rins, no hipotálamo e na pituitária anterior. No mesmo ano Huang et 

al. (1994) observaram que a administração de ouabaína, durante 10 a 14 dias 

elevava a pressão arterial média de ratos normotensos e que esta resposta devia-se 

a uma ação da ouabaína sobre o sistema nervoso central. Confirmando esta 

hipótese, Veerasinghan e Leenen (1999) e Huang e Leenen (1999), demonstraram 

que parte da hipertensão induzida pelo tratamento crônico com ouabaína estava 

associada com a ativação do sistema nervoso simpático e prejuízo da atividade 

barorreflexa, e que este efeito devia-se a uma ativação do sistema renina-

angiotensina cerebral (Zhang e Leenen, 2001; Huang et al., 2001). Além do mais, 



esse mesmo grupo demonstrou que após duas semanas de tratamento com 

ouabaína existe uma elevação de ± 15 mmHg nos valores de pressão arterial, a qual 

está associada a redução na atividade da renina plasmática, assim como, das 

concentrações plasmáticas de angiotensina I (Ang I) e angiotensina II (Ang II) e a um 

aumento expressivo nas concentrações hipotalâmicas de Ang  II (Cheung et al., 

2006). Esses mesmos autores também observaram que havia uma redução na 

densidade dos receptores AT1 e da enzima conversora de angiotensina no tecido 

renal dos animais tratados com ouabaína (Cheung et al., 2006). 

Além das implicações centrais do tratamento com ouabaína, Rossoni et al. 

(2006) demonstraram que o tratamento crônico com ouabaína em ratos, por 5 

semanas, promove aumento da força de contração do músculo papilar e aumento da 

atividade da ATPase miosínica no coração de ratos. Estes fatores em conjunto 

levam a um aumento do efeito inotrópico e lusitrópico positivo medido por 

cateterismo cardíaco em ratos acordados, ou seja, promove um aumento na 

contratilidade cardíaca e da velocidade de relaxamento do ventrículo esquerdo de 

ratos, sendo este um fator importante para determinar um possível aumento no 

débito cardíaco e, conseqüentemente, na pressão arterial. Jiang et al. (2007) 

também demonstraram alterações na estrutura e função cardíaca em ratos após o 

tratamento durante 4 semanas com ouabaína. Estes pesquisadores observaram que 

o tratamento crônico com ouabaína em ratos promoveu hipertrofia do ventrículo 

esquerdo, deterioração da ultraestrutura do miocárdio e remodelamento da matriz 

extracelular, ao passo que piorou a função sistólica e diastólica. Os efeitos da 

ouabaína citados acima ocorreram antes da elevação da pressão arterial, indicando 

que a ouabaína pode prejudicar a estrutura e função cardíaca em ratos tratados por 

4 semanas independentemente dos valores de pressão arterial (Jiang et al., 2007). 

Além do mais, também foi demonstrado que a hipertensão induzida por ouabaína 

vem acompanhada de diferenças regionais na reatividade vascular (Cargnelli et al., 

2000; Kimura et al., 2000; Rossoni et al., 2002a,b; Xavier et al., 2004a,b,c; Briones 

et al., 2006; Wenceslau, 2007; Aras-López, 2008; Cao et al., 2009). 

Rossoni et al. (2002a) demonstraram que o tratamento por cinco semanas 

com ouabaína induz uma elevação significativa da pressão arterial em ratos Wistar, 

associado à alterações na reatividade vascular à fenilefrina e na atividade e 

expressão da bomba de sódio e potássio na dependência do leito vascular 

estudado. Assim, em aortas e artérias mesentéricas superiores foram observadas 



redução da resposta vasoconstritora à fenilefrina, enquanto em anéis de artéria 

caudal nenhuma alteração foi encontrada (Rossoni et al., 2002a). Já em anéis de 

artéria renal, Kimura et al. (2000) demonstraram que a hipertensão por ouabaína 

durante 5 semanas era acompanhada de aumento da resposta contrátil à fenilefrina 

e ao KCl. Corroborando os resultados de Kimura et al. (2000), Di Filippo et al. (2003) 

demonstraram que o efeito hipertensor da ouabaína está associado com redução do 

fluxo sanguíneo renal. Além do mais, recentemente, Cao et al. (2009) demonstraram 

que o tratamento crônico com ouabaína por 5 semanas promove disfunção 

endotelial na “vasa recta” de rins de ratos. Estes resultados sugerem que a 

exposição crônica à ouabaína poderia promover uma redução do fluxo sanguíneo 

medular, geralmente associado com retenção de sódio e hipertensão (Cao et al., 

2009).  

O grupo da Dra. Rossoni foi o primeiro a demonstrar que as alterações 

vasculares também estão na dependência do tempo de tratamento. Neste sentido, 

Wenceslau (2007) observou que o tratamento com ouabaína durante 20 semanas foi 

capaz de desenvolver hipertensão de similar magnitude à observada no tratamento 

por 5 semanas; porém a função vascular nas artérias mesentéricas de resistência foi 

modulada de maneira distinta. Assim, após 5 semanas de tratamento com ouabaína, 

não foram observadas alterações significativas na resposta contrátil à noradrenalina, 

assim como demonstrado por Xavier et al. (2004b); enquanto que após 20 semanas 

de tratamento com esse glicosídeo, a contração à noradrenalina foi aumentada. 

Esse aumento da resposta à noradrenalina estava associado a uma perda do 

componente nitrérgico, aumento do ânion superóxido e aumento da síntese e/ou 

liberação de tromboxano A2 e/ou prostaglandina H2 via ativação da enzima 

ciclooxigenase-2 (COX-2), além de redução da contribuição do fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio. Dessa forma, enquanto que no tratamento durante 5 semanas 

as alterações funcionais não parecem ser mecanismos contribuintes para o aumento 

da resistência vascular periférica, após 20 semanas houve um aumento da 

reatividade vascular, que é favorável à manutenção da elevada pressão arterial 

neste modelo de hipertensão (Wenceslau, 2007). 

Como citado anteriormente, o tratamento com ouabaína por 2 semanas 

promove aumento na atividade simpática, sendo que esta avaliação foi realizada 

medindo a atividade no nervo renal (Huang e Leenen, 1999). Nesse sentido, tem-se 

que no modelo de hipertensão induzido por ouabaína a atividade eferente renal 



poderia contribuir de maneira significativa para o processo hipertensivo visto que a 

ativação simpática renal é responsável por vários mecanismos que contribuem para 

a hipertensão, tais como: aumento na resistência vascular renal, liberação de renina 

e retenção de sódio (Katholi, 1983). 

Além dos componentes neurais, cardíacos e vasculares, Kurashina e 

colaboradores (1996) demonstraram que o tratamento crônico com ouabaína 

também induz alterações na função renal, as quais podem contribuir para o aumento 

da pressão arterial observada neste modelo experimental. Neste trabalho foi 

demonstrado que ratos tratados com ouabaína durante 6 semanas apresentam uma 

redução do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular em relação ao 

animal controle quando submetidos à mesma pressão de perfusão renal. Além do 

mais, estes pesquisadores demonstraram que os ratos tratados com ouabaína não 

foram capazes de manter o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular 

quando a pressão de perfusão renal foi reduzida, ou seja, o tratamento com 

ouabaína prejudica a capacidade de auto-regulação do fluxo sanguíneo renal e da 

taxa de filtração glomerular (Kurashina et al., 1996). Este estudo também avaliou a 

excreção de sódio urinário, a qual foi menor nos ratos tratados com ouabaína 

quando submetidos à mesma pressão de perfusão renal que os animais controle. 

Assim, estas alterações na função renal poderiam contribuir para gênese e/ou 

manutenção da pressão arterial elevada observada após a administração crônica de 

ouabaína em ratos (Kurashina et al., 1996). 

Em 2009, Zhang e colaboradores demonstraram que a hipertensão induzida 

por ouabaína era acompanhada de mudanças na função renal. Esses pesquisadores 

demonstraram que após 5 semanas de tratamento com ouabaína ocorria redução 

significativa da fração de excreção de sódio, porém o ritmo de filtração glomerular 

permanecia normal. Sendo assim, esses resultados sugerem que o tratamento 

crônico com ouabaína contribuiria para a retenção de sódio e, consequentemente, 

aumento do volume do fluido extracelular. 

Além dos efeitos da ouabaína na função renal, sabe-se que ela pode induzir 

mecanismos regulatórios importantes sobre a expressão gênica, protéica, atividade 

e mesmo na redistribuição da Na+K+-ATPase em cultura de células de túbulos 

renais. Nesse sentido, Muto et al. (2000) demonstraram que em cultura de células 

epiteliais renais normais (NRK), tratadas por 24 horas com ouabaína (0,1 a 1 mM), 

ocorre aumento da concentração intracelular de sódio, e que este aumento é 



responsável pela indução da expressão gênica e protéica da Na+K+-ATPase. Porém, 

nem alterações sobre a concentração intracelular de Ca2+ nem o pH intracelular 

parecem ser os fatores responsáveis por essas modificações (Muto et al., 2000). 

Além disso, Liu et al. (2002) demonstraram que a ouabaína age 

diferentemente em linhagens de células de túbulos renais. Estes pesquisadores 

observaram que em cultura de células LLC-PK1, derivadas de células de túbulos 

proximais de rins de porcos, a ouabaína induz redução da atividade da Na+K+-

ATPase. Entretanto, em células MDCK, derivadas de células tubulares renais distais 

de cão, a ouabaína não modifica a atividade da bomba de sódio e potássio (Liu et 

al., 2002). Estes pesquisadores sugerem que os mecanismos envolvidos no ajuste 

distal de sódio estão intactos e sensíveis ao SRAA e ao peptídeo atrial natriurético, 

embora o ajuste de sódio nos túbulos proximais seja substancialmente alterado (Liu 

et al., 2002). 

Buscando identificar outros possíveis mecanismos através dos quais a 

ouabaína poderia regular o transporte de sódio ao longo do néfron, Liu et al. 

demonstraram, em células LLC-PK1, que a ouabaína induz endocitose da Na+K+-

ATPase, sendo que este processo é dependente de clatrina (Liu et al., 2004) e 

caveolina-1 (Liu et al., 2005), e que o mesmo é parte ou conseqüência direta da 

transdução de sinal através da Na+K+-ATPase (Liu et al., 2005). 

No entanto, apesar do fluxo sanguíneo renal estar reduzido nos animais 

tratados por 5 semanas com ouabaína e das evidências sobre a ativação aguda das 

cascatas de sinalização a partir da Na+K+-ATPase, pouco se sabe sobre o papel dos 

rins no processo hipertensivo induzido por ouabaína; e sabendo-se da importância 

dos rins na regulação da pressão arterial, seria de grande relevância para o 

entendimento do processo de gênese e manutenção da pressão arterial estudar 

mais profundamente os processos renais associados a este modelo de hipertensão 

arterial. Nesse sentido, o estudo de Wensceslau (2007) demonstrando que esse é 

um modelo de hipertensão arterial leve, sem modificações na pressão arterial nos 

animais tratados com ouabaína por 5 ou 20 semanas, mas com aumento 

significativo na reatividade vascular em artérias de resistência contribuiu para o 

interesse em investigar se o tratamento com ouabaína poderia promover alterações 

na função renal dependentes do tempo a qual poderia contribuir para a manutenção 

dos níveis de pressão arterial nesse modelo de hipertensão. 



Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar possíveis alterações na função 
renal em animais hipertensos após o tratamento com ouabaína durante 5 e 20 
semanas, assim como os possíveis mecanismos envolvidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho investigou a função renal no processo de gênese e 

manutenção da hipertensão arterial induzida pelo tratamento crônico com 

ouabaína. Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o tratamento 

crônico com ouabaína por 5 e 20 semanas induz o desenvolvimento de 

hipertensão, como previamente demonstrado, acompanhado de aumento na 

ingestão hídrica, no fluxo urinário e na expressão protéica da isoforma α1 da Na+K+-

ATPase no tecido renal. Porém, não altera de forma significativa a função renal 

desses ratos. Sendo assim, pode-se sugerir que os rins parecem não contribuir 

para a manutenção da hipertensão arterial nesse modelo. 
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