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RESUMO 

 

THIEME, K. O tratamento com leptina por 7 e 28 dias altera a função e a morfologia 

renal de ratos. 2014. 101 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

Diversos estudos apontam para uma importante participação da leptina no processo de 

hipertensão arterial relacionada à obesidade. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da 

hiperleptinemia induzida sobre a função e a morfologia renal de ratos e a participação do 

Sistema Renina-Angiotensina (SRA). Ratos machos Wistar foram submetidos à implantação 

de mini-bombas osmóticas contendo leptina para infusão por 7 ou 28 dias. O grupo controle 

foi submetido à cirurgia fictícia e o grupo Losartan recebeu a droga por injeção subcutânea ou 

mini-bomba osmótica. A pressão arterial (PA) foi avaliada por pletismografia de cauda e a 

função renal por meio do clearance renal (fluxo plasmático renal = FPR pelo clearance de 

ácido para-amino-hipúrico e ritmo de filtração glomerular = RFG através do clearance de 

inulina). As concentrações plasmáticas e urinárias de Na
+
 e K

+
 foram avaliadas por fotometria 

de chama. Foram analisados também a morfologia renal, a expressão de desmina e ED-1 por 

imuno-histoquímica e a expressão de componentes do SRA por PCR em tempo real. In vitro, 

células mesangiais (CM), foram tratadas com leptina (10, 100 e 250 ng/ml), por 24 e 72 horas, 

para ensaio de apoptose. Os resultados do grupo de animais tratados por 7 dias demonstram 

que o grupo Leptina apresentou redução no ganho de peso (p<0.05), aumento de 11,5% na 

PA, queda de 23% no FPR, aumento de 11,5% no RFG, aumento na fração de filtração 

(p<0.05), aumento no fluxo urinário (p<0.05), na carga excretada de Na
+
 (p<0.05) e na fração 

de excreção do Na
+ 

(p<0.05), sendo todos estes parâmetros normalizados no grupo tratado 

com Leptina + Losartan (LL). O tratamento não alterou parâmetros de filtração e excreção de 

K
+
. A análise morfológica demonstrou que o tratamento induziu hipertrofia glomerular 

(p<0.05), aumento da expressão de desmina e albuminúria (p<0.05), que foram corrigidos no 

grupo LL. Os resultados dos animais tratados por 28 dias demonstram que o tratamento não 

alterou a ingestão alimentar e o ganho de peso dos animais. Porém, o tratamento induziu 

aumento progressivo na PA (p<0.05), normalizado no grupo LL; queda no FPR (p<0.05), que 

foi parcialmente normalizado no grupo tratado com LL; nenhuma alteração no RFG e 

aumento na fração de filtração (p<0.05), que não foi normalizado no grupo LL. O fluxo 

urinário e o manejo de Na
+
 e K

+
 não sofreram alterações. O tratamento com leptina induziu 

hipertrofia glomerular (p<0.05), aumento da expressão de desmina e ED-1 (p<0.05) e 

albuminúria (p<0.05), parâmetros normalizados nos animais tratados com LL. Não foi 

observada ativação do SRA intrarenal. Os estudos de apoptose em CM demonstraram que a 

leptina (100 e 250 ng/ml) induziu apoptose no tratamento por 72 horas. Em conclusão, nossos 

dados demonstram que o tratamento com leptina por 7 e 28 dias levou a um progressivo 

aumento da PA e alterou a função e a morfologia renal. As alterações são, em grande parte, 

normalizadas com o Losartan, evidenciando uma interação entre a leptina e a Ang II na injúria 

renal, neste modelo experimental. Além disso, a leptina exerce efeito apoptótico sobre as CM. 

 

 

Palavras-chave: Função renal. Morfologia renal. Leptina. Sistema renina-angiotensina. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THIEME, K. Leptin treatment for 7 and 28 days changes renal function and morphology 

in rats. 2014. 101 p. Ph. D. thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Many studies suggest an important participation of leptin in obesity-related hypertension. The 

aim of this stuty was to evaluate the effects of induced hyperleptinemia on renal function and 

morphology in rats and the role of Renin-Angiotensin System (RAS). Male Wistar rats were 

submitted to osmotic minipumps insertion filled with leptin, for infusion for 7 or 28 days,. 

The control group was sbumitted to fictitious surgery and the Losartan group received the 

drug by subcutaneous  injection or osmotic minipump. The systolic blood pressure  (SBP) 

was evaluated by tail cuff method and renal function through renal clearance (renal plasmatic 

flow = RPF by sodium para-aminohippuric acid clearance and glomerular filtration rate = 

GFR by inulin clearance). The plasma and urine concentrations of Na
+
 and K

+
 were analyzed 

by flame photometry. The renal morphology, the expression of desmin and ED-1 by 

immunohistochemistry and the expression of RAS components by real-time PCR were also 

analyzed. In vitro, mesangial cells (MC) were treated with leptin (10, 100 e 250 ng/ml) for 24 

e 72 hours for apoptosis assay. The results of the animals treated for 7 days showed that 

Leptin group exhibited a reduction in body weight gain (p<0.05), enhancement of 11,5% in 

SBP, decrease of 23%in RPF, enhancement of 11,5% in GFR, enhancement of filtration 

fraction (p<0.05), enhancement of urinary flow (p<0.05), excretion of Na
+
 (p<0.05) and 

fractionary excretion of Na
+
 (p<0.05). All these parameters were normalized in Leptin + 

Losartan (LL) group. The treatment did not affect the K
+
 filtration and excretion. The 

morphologic analysis demostrated that the treatment with leptin induced glomerular 

hypertrophy (p<0.05), enhanced desmin staining and induced proteinuria (p<0.05), which 

were also normalized in LL group. The results of the animals treated for 28 days showed that 

the treatement did not affect food ingestion and body weight gain. However, induced a 

progressive enhacement in SBP (p<0.05), normalized in LL group; a decrease in RPF 

(p<0.05), which was partly normalized in LL group; no changes in GFR and enhancement in 

filtration fraction (p<0.05), which was not normalized in LL group. The urinary flow and Na
+
 

and K
+
 handling were not affected by leptin treatment. The leptin treatment induced 

glomerular hypertrophy (p<0.05), enhanced desmin staining, enhanced ED-1 positive cells 

staining (p<0.05) and induced proteinuria (p<0.05), which were normalized in the animals of 

LL group. There was no activation of intrarenal RAS. The apoptosis assay in MC 

demonstrated that leptin (100 and 250 ng/ml) induced apoptosis in cells treated for 72 hours. 

In conclusion, the data demonstrated that leptin treatment for 7 and 28 days progressively 

enhanced SBP and induced changes in renal function and morphology. These alterations were 

mostly normalized with Losartan co-treatment, evidencing an interaction between leptin and 

Ang II in renal injury, in this experimental model. Besides, leptin has an apoptotic effect on 

MC.  

 

Keywords: Renal function. Renal morphology. Leptin. Renin-angiotensin system. 
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A obesidade e o sobrepeso são definidos como um anormal ou excessivo acúmulo de 

gordura corporal. A classificação adotada pela Organização Mundial para Saúde define como 

com sobrepeso indivíduos que apresentam Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25 e 

obesos aqueles com IMC acima de 30. A obesidade é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, como: hipertensão arterial, 

doença coronariana, diabetes e dislipidemia. Estima-se que, em países industrializados, 

aproximadamente 70% dos casos de hipertensão arterial podem ser diretamente atribuídos ao 

excesso de peso 
1
.  

A patogênese da hipertensão arterial associada à obesidade é multifatorial, no entanto, 

em outras formas de hipertensão, a vasoconstrição e a retenção de Na
+
 excessivas tem 

importante papel 
2
. Essas anormalidades resultam de um distúrbio no balanço entre o sistema 

nervoso simpático (SNS), o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o peptídio 

atrial natriurético (ANP), o óxido nítrico (NO) e outros 
3
. 

Inicialmente acreditava-se que o tecido adiposo era inerte e responsável apenas pelo 

armazenamento de energia, porém, estudos realizados durante as últimas décadas sugerem um 

importante papel do tecido adiposo em produzir hormônios, também chamados adipocinas, 

que poderiam estar envolvidos com as doenças relacionadas à obesidade. Dentre eles 

podemos citar: adiponectina, apolipoproteína E, lípase lipoprotéica, fator de necrose tumoral 

(TNF), interleucina 6 (IL-6) e a leptina 
4
. A leptina tem despertado grande interesse entre os 

pesquisadores, pelo seu importante papel no metabolismo e controle alimentar, mas também 

por seus diversos efeitos sistêmicos, sobre o sistema cardiovascular e renal, sistema 

reprodutor e sistema imune.   

 

1.1 Leptina e seus receptores 

 

Gordon Kennedy em 1953 
5
 foi o primeiro a propor a existência de fatores circulantes, 

que eram liberados pelo tecido adiposo, em proporção a este, e que agiam no hipotálamo para 

controlar o metabolismo, o gasto energético e a ingestão de alimentos. No entanto, em 1973, 

Coleman DL 
6
, utilizando um modelo de parabiose, demonstrou que a obesidade em 

camundongos ob/ob estava associada à ausência de um fator de saciedade, enquanto que os 

camundongos db/db produziam este fator porém não eram capazes de responder a ele. No 

entanto, somente em 1994, Zhang et al. clonaram o gene ob, cujo produto é a leptina (do 

grego leptos), uma proteína de 16 kDa, que age diretamente no hipotálamo para modular 
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negativamente a ingestão energética. A alta homologia do gene ob entre os vertebrados sugere 

que a sua função seja bastante conservada 
7
.  

Os camundongos ob/ob são obesos devido à ausência de leptina. Em contraste, 

animais com obesidade induzida por dieta, assim como a maioria dos humanos obesos, 

apresentam um quadro de hiperleptinemia. Existem outros dois modelos animais relacionados 

à leptina: 1) camundongos db/db, que não possuem receptores Ob-Rb porém possuem todas 

as outras isoformas funcionais de receptores para leptina e 2) ratos Zucker fa/fa, que possuem 

mutação no domínio extracelular do receptor para leptina, reduzindo a afinidade da interação 

hormônio-receptor. Todos esses animais apresentam hiperfagia, são obesos, hiperleptinêmicos 

e resistentes à leptina e à insulina 
8
.  

 A leptina é produzida principalmente em adipócitos do tecido adiposo branco, porém 

estudos evidenciam a possibilidade de síntese na placenta, músculo esquelético e coração 
9
. 

Os receptores de leptina são produtos do gene lepr (do inglês, leptin receptor), sendo as 

múltiplas formas resultantes de splicing alternativo do RNAm e posteriores clivagens 

proteolíticas 
10

. Já foram identificadas 6 isoformas do receptor para leptina (Ob-Ra-f), que 

pertencem à classe I dos receptores de citocinas e por isso apresentam características em 

comum com o receptor de interleucina-6 (IL-6) 
11

. A isoforma longa (Ob-Rb) é encontrada 

principalmente no hipotálamo, porém demonstrou-se também a presença de Ob-Rb na parede 

de vasos 
12

 e nos rins (principalmente na região da medula renal) 
13

. A interação hormônio-

receptor leva a uma mudança conformacional do receptor, que promove a sua fosforilação 

através da ativação da proteína JAK2 (do inglês, janus kinase 2). A ativação de JAK2 

fosforila as tirosinas Tyr
985

, Tyr
1077

 e Tyr
1138

 no domínio citoplasmático do receptor, que 

atuam como sítio de ligação para outras moléculas, como as STATs (do inglês, signal 

transducer and activator of transcription). Cada resíduo de tirosina participa da ativação de 

mecanismos de sinalização distintos 
14

. A Tyr
1138 

promove o recrutamento e fosforilação da 

STAT3, enquanto que a Tyr
1077 

liga-se e fosforila a STAT5 
15

. As STATs ativadas translocam 

para o núcleo e modulam a transcrição de genes com implicações na regulação fisiológica do 

comportamento alimentar 
16; 17

. A ativação de STAT3, STAT5 e STAT6, mas não para 

STAT1, STAT2 ou STAT4 foi descrita para o receptor Ob-Rb 
18

. A proteína SOCS3 (do 

inglês, supressor of cytokine signaling 3) é um regulador negativo da sinalização do receptor 

Ob-Rb e a transcrição de seu gene é aumentada pela ligação da STAT3 fosforilada na sua 

região promotora, caracterizando então uma regulação por feedback negativo. Em adição, a 

proteína fosfatase PTP1B (do inglês, protein-tyrosine phosphatase 1B) e a proteína fosfatase 

PTPN2 (do inglês, protein-tyrosine phosphatase non receptor type 2) são inibidores diretos de 
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JAK2 e STAT3, respectivamente 
19

. A Tyr
985

 leva ao recrutamento e ligação do domínio SH2 

(do inglês, Src homology 2) da tirosina fosfatase SHP2 (do inglês, cytoplasmic SH2 domain 

containing protein tyrosine phosphatase), levando à ativação da via de sinalização da ERK 

(do inglês, extracellular signal-relates kinase) 
14

 
20

 
21

. A Tyr
985 

também se liga à SOCS3, 

inibindo a sinalização de STAT3 
22

.  

A estimulação do receptor Ob-Rb também leva a ativação da via de sinalização da 

PI3K (do inglês, phosphatydylinositol-3 kinase). Esta via de sinalização está envolvida nos 

efeitos metabólicos e cardiovasculares da leptina, bem como na ativação do sistema nervoso 

simpático para os rins, levando a importantes implicações fisiopatológicas. No entanto, pouco 

se sabe sobre os mecanismos que levam a tais efeitos 
23

.  

Parte das vias de sinalização ativadas pela ligação da leptina ao receptor Ob-Rb, está 

demonstrada na Figura 1.  

 

Figura 1 - Sinalização intracelular do receptor de leptina (Ob-Rb). 

 

 

 

FONTE: (Morris e Rui, 2009) 
20

 

 

As isoformas curtas do receptor para leptina (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd e Ob-Rf) 

possuem domínios intracelulares mais curtos que não são capazes de ativar a via JAK/STAT, 

desencadeando outras vias de sinalização como a via da Akt/PI3K/mTor e ativação de 
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MAPKs (do inglês, mitogen-activated protein kinase). O receptor Ob-Re é uma forma solúvel 

que circula no sangue, sendo uma importante proteína ligadora de leptina 
24

. 

 

1.2 Clearance de leptina 

 

Diversos estudos sugerem que a depuração de leptina do plasma ocorre primariamente 

pelos rins 
25; 26; 27

. Utilizando histo-autoradiografia, Hama et al. (2004) demonstraram que 

após a filtração glomerular, a leptina é captada através da membrana apical dos túbulos 

proximais, pela proteína megalina, que promove a sua ligação e internalização. Além disso, 

demonstraram que a sua distribuição intracelular indica que a captação é então feita para 

compartimentos endossomais, para ser então metabolizada 
27

.  

 

1.3 Resistência à leptina  

 

Inicialmente acreditava-se que a leptina era apenas um hormônio anti-obesidade, 

porém a descoberta de resistência à leptina demonstrou que esse seria um modelo muito 

simplista 
28

. A produção de leptina aumenta proporcionalmente com a adiposidade e os seus 

níveis estão elevados em modelos animais de obesidade induzida por dieta.  Porém, os níveis 

elevados de leptina não são capazes de desacelerar a progressão da obesidade 
29

. Esta aparente 

ineficiência de ação do hormônio é identificada como resistência à leptina. Este processo pode 

ocorrer por uma inabilidade da leptina em alcançar sítios-alvo no sistema nervoso (resistência 

a leptina administrada perifericamente) 
30

 e/ou por falhas nas respostas celulares dos 

neurônios-alvo (resistência central à leptina) 
31

. A obesidade também está associada com uma 

redução do transporte de leptina no cérebro 
32

. O receptor Ob-Ra medeia o transporte pela 

barreira hemato-encefálica 
33

 e o receptor Ob-Re inibe o seu transporte por antagonizar a ação 

do receptor Ob-Ra 
34

.  

 Estudos com camundongos agouti conceberam o conceito de resistência seletiva à 

leptina 
35

. Estes animais possuem uma mutação no gene agouti, que leva a uma expressão 

úbiqua da proteína agouti. Esta proteína bloqueia os receptores de melanocortina 4 no 

hipotálamo, promovendo a obesidade nestes animais. Os camundongos agouti apresentam 

hiperleptinemia e hipertensão arterial 
36

. Assim, criou-se a hipótese de que as ações da leptina 

sobre o sistema nervoso simpático estariam preservadas, apesar da ausência de ações 

anorexigênicas do hormônio. Esta manutenção da atividade simpática poderia explicar, em 

parte, como a leptina contribui para a hipertensão nos camundongos agouti 
35

. Correia et al. 
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(2002) 
37

  testaram esta hipótese, comparando os efeitos da leptina sobre a ingestão alimentar, 

peso corporal e atividade simpática renal em camundongos agouti obesos e seus controles. 

Eles observaram que os efeitos de redução de ingestão alimentar e ganho de peso eram 

reduzidas nos animais obesos em comparação aos controles, porém, o aumento da atividade 

simpática renal induzida pela leptina era semelhante em ambos os grupos, o que sugeria uma 

atenuação e/ou resistência às ações metabólicas do hormônio e preservação das ações 

simpáticas. No entanto, os mecanismos moleculares do fenômeno de resistência seletiva ainda 

não foram elucidados.  

 

1.4 Ação central da leptina 

 

 A leptina mantém a homeostase energética, principalmente no jejum, ajustando o 

apetite e o gasto energético. Os receptores de leptina são abundantemente expressos no 

hipotálamo, no núcleo arqueado (ARC) e núcleos hipotalâmicos ventromedial (VMH), 

dorsomedial (DMH) e lateral (LH), onde age após atravessar a barreira hemato-encefálica por 

transporte específico e saturável 
38

. A leptina interage com várias vias neuronais dentro e fora 

do hipotálamo para regular o consumo de energia por meio de neuropeptídeos orexígenos e 

anorexígenos. A leptina age em duas populações de neurônios do núcleo arqueado, que 

compõem o sistema melanocortina e regulam o balanço energético a longo prazo: neurônios 

secretores de pró-opiomelanocortina (POMC) e neurônios AgRP (do inglês, agouti related 

peptide) 
20

 (Figura 2). A pró-opiomelanocortina é proteoliticamente clivada em hormônio 

estimulante de melanócito (α-MSH; do inglês, melanocyte stimulating hormone), que age 

sobre os receptores para melanocortina-3 e 4 (MC3R e MC4R) em neurônios ditos de 

"segunda ordem", tendo então um efeito anorexigênico e de aumento do metabolismo. Já os 

neurônios AgRP são orexigênicos e co-expressam as proteínas AgRP e neuropeptídeo Y 

(NPY). O AgRP é um potente antagonista de ambos MC3R e MC4R e se opõe aos efeitos 

anorexigênicos de POMC. O NPY tem um potente efeito de estímulo ao comportamento 

alimentar. A leptina inibe a expressão de AgRP e NPY e também inibe a excitabilidade dos 

neurônios AgRP 
20; 39

.  

 A importância do sistema melanocortina deve-se também ao fato de que a perda de 

função dos receptores MC4R é a causa mais comum de obesidade genética em humanos, 

participando de 3 a 5% dos casos de obesidade severa em humanos 
40

. 
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Figura 2 - Ação central da leptina. 

 

 

 

FONTE: (Philippe e Beutler, 2008) 
41

 

 

1.5 Efeitos da leptina sobre o sistema cardiovascular 

 

Sugere-se que em animais obesos, o desenvolvimento da hipertensão arterial está 

associado à hiperleptinemia 
36; 42

. No entanto, em humanos com hipertensão essencial também 

foi relatado o aumento dos níveis plasmáticos de leptina, independentemente da associação 

com obesidade ou sobrepeso 
43

. Os mecanismos pelos quais a hiperleptinemia pode induzir a 

hipertensão incluem: (a) a ativação dos nervos simpáticos que inervam os rins e as glândulas 

adrenais 
44

, (b) a indução da retenção de sódio 
45; 46

, (c) o aumento da expressão do 

vasoconstritor endotelina 1 (ET-1) em células endoteliais 
47

, (d) indução de stress oxidativo e 

a deficiência de NO, que resultam em vasoconstrição 
46; 48

. 
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Já está bem estabelecido que a leptina ativa o sistema nervoso simpático por ações 

periféricas locais e por ações centrais, mediadas pelo hipotálamo 
49

. A administração 

sistêmica aguda de leptina está associada à ativação periférica do sistema nervoso simpático, 

sem elevação da pressão arterial. A ausência de elevação da pressão arterial corrobora as 

teorias de ativação simultânea de mecanismos locais de vasodilatação, que 

contrabalanceariam os efeitos vasoconstritores simpáticos 
50; 51; 52

. No entanto, em condições 

de hiperleptinemia crônica, como na obesidade, este efeito balanceador poderia não estar 

presente 
35

, o que poderia contribuir para a elevação da pressão arterial nesta condição.   

Alguns estudos sugerem que a leptina pode estar envolvida no desenvolvimento de 

complicações da hipertensão, como a hipertrofia do ventrículo esquerdo. A adição de leptina 

ao meio de cultura aumentou significativamente o tamanho de cardiomiócitos em cultura. Isso 

sugere uma relação causal direta entre a leptina e a hipertrofia cardíaca 
53

 
54

. Em miócitos, a 

leptina induz aumento da expressão gênica do peptídio atrial natriurético, um conhecido 

marcador de remodelamento do miocárdio. Além disso, Xu et al. (2004)
53

 relataram que a ET-

1 endógena está criticamente envolvida com a hipertrofia induzida por leptina, uma vez que a 

incubação de cardiomiócitos com leptina induziu um aumento na expressão de ET-1. 

 

1.6 Efeitos da leptina sobre os rins  

 

Tem sido cada vez mais evidente que a leptina exerce efeitos no rim de maneira direta 

e indireta. O local exato de ação do hormônio no rim ainda não foi elucidado, porém, a 

identificação de receptores Ob-Ra em células endoteliais glomerulares 
55

 e em células 

mesangiais 
56

 e de receptores Ob-Rb na medula renal 
57

, sugere que tanto os glomérulos como 

os túbulos renais são estruturas alvo para a ação da leptina.  

Uma vez que pacientes obesos e com altos níveis de leptina circulante muitas vezes 

desenvolvem glomeruloesclerose, o grupo de Wolf G e Ziyadeh FN estudaram o efeito da 

leptina sobre células glomerulares. Eles observaram que a leptina estimula a proliferação 

celular e induz a expressão de RNAm e secreção protéica do fator de crescimento tumoral 

TGF-1 (do inglês, tumor growth factor -1) em células endoteliais glomerulares. Além 

disso, eles observaram que a leptina não tem efeito mitogênico sobre as células mesangiais, 

mas induz um aumento na expressão de RNAm do receptor de TGF-1 (TRII) e na produção 

de colágeno tipo 1 
55

, além de aumentar a captação de glicose 
56

. Estes estudos demonstraram 

que a leptina é capaz de ativar o sistema TGF- localmente, no glomérulo, induzindo um 
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cross-talk entre os diferentes tipos celulares do glomérulo, o que poderia estar associado à 

glomeruloesclerose observada na obesidade.  

Apesar da infusão aguda de leptina induzir natriurese 
58

, o efeito da hiperleptinemia 

crônica na excreção urinária de sódio ainda é controverso e depende da dose, tempo e via de 

administração do hormônio. Shek et al. (1998) 
59

 e Kuo et al. (2001) 
48

 não observaram efeitos 

da hiperleptinemia crônica na excreção urinária de sódio, apesar da elevação na pressão 

arterial, enquanto que Gunduz et al. (2005) 
60

, encontraram aumento da excreção renal de Na
+
 

e  Beltowski et al. (2004) 
46

 demonstraram que a hiperleptinemia crônica leva à retenção renal 

de sódio. Este mesmo grupo demonstrou que a hiperleptinemia crônica aumenta a atividade 

da Na
+
/K

+
 ATPase nos rins, por um mecanismo dependente de stress oxidativo 

46; 61
.  

O aumento da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS; do inglês, reactive 

oxygen species) também medeia respostas proliferativas e efeitos inflamatórios que 

contribuem para a lesão renal e proteinúria 
11

. A leptina estimula a secreção de citocinas pró-

inflamatórias como fator de necrose tumoral (TNF-α; do inglês tumor necrosis factor) e      

IL-6 
62

. Alguns estudos clínicos sugerem a relação entre níveis de leptina e proteinúria. 

Pacientes diabéticos com microalbuminuria possuem níveis de leptina significativamente 

elevados em relação a pacientes diabéticos com normoalbuminuria 
63

. Além disso, Gunduz et 

al. (2005) 
60

  e Wolf et al. (1999) 
55

 demonstraram aumento da proteinúria na hiperleptinemia 

crônica. O mecanismo pelo qual a leptina induz proteinúria ainda não foi elucidado, porém 

este processo parece ser dependente do aumento da expressão de TGF-β1, que reduz a 

endocitose de albumina no túbulo proximal 
64; 65

. 

Assim, alguns dos efeitos que a leptina exerce sobre os rins e que contribuem para a 

patofisiologia renal estão sumarizados na Figura 3. 
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Figura 3 - Efeitos que a leptina exerce sobre os rins. 

 

 

 

FONTE: (Wolf G, 2002) 
11

 

 

Estudos apontam para uma possível resistência renal à leptina 
52; 66

. Os mecanismos 

envolvidos na resistência renal à leptina na obesidade e hipertensão ainda não foram 

completamente definidos. Porém, devem incluir: (a) diminuição na expressão do receptor de 

leptina 
44

, (b) alterações na sinalização do receptor de leptina 
17

, (c) degradação excessiva de 

NO 
67

 e (d) aumento na ativação do sistema nervoso simpático 
68

. De fato, estudos com 

camundongos C57BL/6J induzidos à obesidade por dieta, demonstraram uma resistência 

seletiva à leptina, com manutenção da resposta simpática renal, o que poderia estar associado 

ao aumento da pressão arterial neste modelo 
69

. Os efeitos renais poderiam incluir: (a) redução 

do fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular (b) vasoconstrição renal, (c) 

aumento na liberação de renina, levando ao aumento na produção de angiotensina II (Ang II), 

(d) aumento da reabsorção tubular de sódio 
70

. 

Assim, a ação da leptina no sistema nervoso central, levando à ativação do sistema 

nervoso simpático, promove a ativação de outro sistema importante para o controle 

cardiovascular e renal: o sistema renina-angiotensina (SRA)  
44; 71

.  

 

1.7 Sistema renina-angiotensina  

 

Desde a sua descoberta em 1898 por Tigerstedt e Bergman, o SRA foi largamente 

estudado. Na cascata de sinalização sistêmica clássica, as células justaglomerulares secretam 

renina para a circulação, que cliva o angiotensinogênio proveniente principalmente do fígado, 
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em Angiotensina I (Ang I). Esta, por sua vez, é clivada pela enzima conversora da Ang I 

(ECA), formando a Angiotensina II (Ang II). A Ang II atua via dois receptores, AT1 e AT2, 

expressos em vários tecidos. A ativação do receptor AT1 desencadeia as respostas mais 

clássicas da Ang II como: vasoconstrição, liberação de aldosterona pela zona glomerulosa da 

glândula adrenal, retenção de sódio por diversos segmentos do néfron e estimulação do 

sistema nervoso simpático (via receptores cerebrais) 
72

.  

Além dos componentes clássicos do SRA, diversos outros foram descobertos ao longo 

dos anos. Uma enzima homóloga à ECA, a ECA2, está envolvida na clivagem de Ang II e 

formação de Ang-(1-7). O grupo de Santos RA descobriu que o proto-oncogene Mas é um 

receptor para este peptídeo e que o eixo ECA2-Ang-(1-7)-Mas parece contrabalancear os 

efeitos cardiovasculares e renais do SRA clássico 
73

. Mais recentemente, uma nova proteína, o 

receptor de pro-renina, (P)RR foi descoberto e este tem uma função ativadora de renina e 

independente de Ang II 
74

. O papel fisiológico destes novos componentes do SRA ainda não 

foi completamente desvendado, mas provavelmente exercem um impacto importante sobre a 

ação do SRA clássico 
72

. 

Diversos estudos têm demonstrado a presença e a importância de SRA locais, em 

diversos tecidos como coração, tecido adiposo, glândulas adrenais, vasculatura, sistema 

nervoso central e rins. A ativação do SRA intrarenal contribui para a hipertensão arterial e a 

progressão da lesão renal em doenças renais crônicas e na obesidade 
75

. De fato, a 

concentração de Ang II na luz do túbulo proximal é cerca de 1000 vezes maior do que a sua 

concentração plasmática 
76

, indicando uma atividade da ECA local. Porém, apesar de 

evidências sólidas da presença de uma SRA intratubular, evidências funcionais de um SRA 

intraglomerular ainda não foram completamente elucidadas.   

As células mesangiais expressam todos os componentes do SRA e são capazes de 

gerar Ang II localmente, ou seja, expressam RNAm para angiotensinogênio, ECA, renina e 

receptores de Ang II 
77

.  As células mesangiais em cultura são capazes de sintetizar, estocar e 

secretar pró-renina e renina 
78

.  

Diversos estudos demonstraram a presença dos componentes do SRA também em 

podócitos. Liebau e colaboradores em 2006 demonstraram que podócitos humanos 

diferenciados em cultura expressam RNAm para angiotensinogênio, renina e ECA 
79

. Em 

cultura de podócitos diferenciados provenientes de camundongos  há expressão predominante 

de receptores do tipo AT1 (cerca de 75%) e menor expressão de receptores do tipo AT2 (cerca 

de 25%) 
80

.   
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1.8 Interações entre leptina e SRA  

 

O controle da ingestão de alimentos e da pressão arterial envolvem sistemas altamente 

complexos, que integram sinais centrais e periféricos, alguns dos quais podem afetar ambas a 

homeostase energética e a pressão arterial. O SRA é um importante controlador da pressão 

arterial e inúmeros estudos sugerem seu envolvimento na hipertensão associada à       

obesidade 
81; 82

.  

Além disso, há evidências de uma ação periférica conjugada com a leptina, apesar dos 

efeitos da leptina sobre o SRA ainda não terem sido completamente elucidados. Sabe-se que a 

atividade da renina plasmática está significativamente aumentada na maioria dos obesos 
83

 e 

que a obesidade está também associada com a ativação da ECA renal 
84

. Shek et al. (1998) 
59

 

relataram que em altas doses, a leptina não altera a atividade da renina plasmática, porém os 

níveis de corticosterona e aldosterona tendem a diminuir. Já os estudos de                           

Wolf et al. (1999) 
55

 sugeriram que a Ang II e a leptina exercem efeitos aditivos sobre a 

proliferação de células endoteliais glomerulares. Além disso, Gunduz et al. (2005) foram os 

primeiros a demonstrar que o TGF-β1 desempenha um importante papel na nefropatia 

induzida por leptina e que o SRA participa desse processo (Gunduz et al., 2005).    

Tem sido demonstrado que o tecido adiposo é capaz de produzir todos os componentes 

do SRA, incluindo o angiotensinogênio 
85

, enzima conversora de Angiotensina I (ECA) 
86; 87

 e 

o receptor AT1 
88

. A produção local de Ang II pode diretamente aumentar a liberação de 

leptina pelos adipócitos 
89

. 

Há evidências crescentes da presença de receptores de leptina e Ang II em regiões 

cerebrais essenciais para o controle cardiovascular e metabólico. Por exemplo, há receptores 

AT1 na região do núcleo arqueado 
90

, uma região predominante da ação de leptina. Também 

há evidências da presença de receptores Ob-Rb no órgão subfornical (SFO) 
91; 92

 e núcleo do 

trato solitário (NTS) 
93; 49

, que estão intimamente relacionadas à sinalização de Ang II no 

controle cardiovascular. Além disso, o SRA cerebral facilita a atividade simpática para o 

tecido adiposo marrom e para os rins, o que contribui para a ativação do SRA sistêmico e 

intrarenal.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 



Objetivos 35 

 

2.1 Justificativa 

 

A identificação do gene da leptina em 1994 iniciou uma nova era nos estudos 

relacionados à obesidade e também contribuiu para o conhecimento de complicações 

cardiovasculares associadas. Muitos trabalhos sugerem o envolvimento da leptina na 

regulação da pressão arterial, porém os mecanismos envolvidos ainda não foram elucidados. 

Alguns trabalhos sugerem uma regulação sinérgica entre leptina, SRA e células endoteliais na 

patogenia da obesidade 
47; 84

.  

A patogenia da obesidade associada à hipertensão arterial é multifatorial, porém como 

ocorre em outras formas de hipertensão, uma vasoconstrição excessiva e uma anormal 

retenção de sódio pelos rins desempenham um importante papel no desenvolvimento da 

doença 
2
. Essas anormalidades resultam de um desequilíbrio entre os sistemas neuro-humorais 

que induzem vasoconstrição e retenção de sódio como o SNS, SRA e os fatores 

vasodilatadores e natriuréticos como o NO e o ANP 
3
. Os rins recebem cerca de 20% do 

débito cardíaco, além de desempenharem um importante papel no controle da função 

cardiovascular e pressão arterial. Porém, os rins também exercem um importante papel 

endócrino, sendo capazes de sintetizar diversos hormônios e compostos vasoativos como: 

Ang II, endotelinas, prostaglandinas e NO.  Estudos apontam para uma possível participação 

do SRA na hipertensão associada à obesidade e hiperleptinemia crônica 
60; 84

.  

Apesar de existirem modelos animais de obesidade, como os camundongos ob/ob ou 

db/db, a obesidade humana devido a mutações no gene da leptina ou no seu receptor são 

muito raras 
94

. A obesidade em humanos está associada a níveis elevados de leptina e 

resistência ao hormônio. A administração de leptina em animais não-obesos pode mimetizar 

um estado hiperleptinêmico, como o encontrado na obesidade. 

 

2.2 Objetivo geral 

 

Considerando as observações apresentadas até o momento, o objetivo geral deste 

estudo foi avaliar os efeitos da hiperleptinemia induzida sobre: a função renal, a expressão de 

RNAm e componentes do SRA no tecido renal e a histomorfologia renal de ratos tratados 

com leptina por 7 e 28 dias. Além disso, avaliamos a participação do SRA nesse processo, 

através do tratamento dos animais com Losartan (antagonista do receptor AT1).  
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2.3 Abordagem experimental 

 

As abordagens experimentais utilizadas foram: 

- monitorar alterações na ingestão alimentar e ganho de peso dos animais; 

- monitorar as alterações na pressão arterial; 

- avaliar os níveis plasmáticos de leptina; 

- avaliar a função renal: fluxo plasmático renal, ritmo de filtração glomerular e fluxo urinário;  

- avaliar a carga filtrada, a carga excretada e a fração de excreção de Na
+
 e K

+
;  

- avaliar parâmetros do equilíbrio ácido-base: carga excretada de amônio, pH urinário e 

plasmático; 

- analisar alterações na histomorfologia renal;   

- analisar a expressão de desmina (marcador de injúria glomerular) e ED-1 (marcador da 

infiltração de macrófagos no tecido; apenas para o grupo de animais tratados por 28 dias); 

- avaliar a proteinúria; 

- analisar a expressão do RNAm dos genes: renina, angiotensinogênio, ECA1 e GADPH 

(gene “housekeeping”, para normalização da expressão dos demais genes) no tecido renal dos 

animais tratados por 28 dias. 

 O objetivo específico para os estudos in vitro foi: 

- avaliar a apoptose de células mesangiais tratadas com leptina (10, 100 e 250 ng/ml) por 24, 

48 e 72 horas. 

 

Com esses estudos esperamos contribuir para o esclarecimento das alterações renais 

em ratos com hiperleptinemia induzida e elucidar a participação dos rins na hipertensão 

associada à hiperleptinemia e/ou à resistência a leptina. O esclarecimento desses processos 

nos permitirá, futuramente, a busca de tratamentos farmacológicos adequados para corrigir os 

danos que a hiperleptinemia gera sobre os rins.  

Além disso, consideramos que os estudos in vitro da ação da leptina sobre a apoptose e 

ativação do SRA (estudos ainda não realizados) em células mesangiais serão de grande 

importância para compreendermos como a hiperleptinemia pode afetar a função e morfologia 

de diferentes células glomerulares.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Animais experimentais 

 

Foram utilizados 100 ratos Wistar com idade 50 dias, adquiridos no biotério de criação 

e mantidos no biotério de experimentação do Departamento de Fisiologia e Biofísica do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos  

em gaiolas, sob condições de controle da temperatura e ciclo claro-escuro de 12 horas, com 

livre acesso à água e à alimentação. Todos os protocolos apresentados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais em Experimentação (CEUA) (Protocolo nº150/09) e 

estão de acordo com os princípios éticos adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência de 

Animais de Laboratório (SBCAL).  

A opção por ratos Wistar se deve à necessidade de animais cujo peso nos possibilite 

maior segurança nos experimentos de função renal. Além disso, há uma extensa literatura 

sobre a utilização desses animais como modelo para a investigação científica da associação 

entre a resistência a leptina e obesidade 
24; 49; 52; 58; 60; 68; 95 - 104

.  

 

3.2 Grupos experimentais 

 

Os animais foram randomicamente distribuídos em 4 grupos experimentais (n= 5 - 8 

animais por grupo), para cada tempo de tratamento (7 e 28 dias): Sham, Losartan, Leptina e 

Leptina + Losartan.   

 

3.3 Obtenção dos modelos experimentais 

 

3.3.1 Indução de hiperleptinemia 

 

Os animais foram anestesiados com Ketamina, Xilazina e Acetopromazina (Virbac, 

Carros, França) nas doses: 64,9; 3,20 e 0,78 mg/kg de peso corporal, respectivamente, por via 

intramuscular. Após a perda completa dos reflexos de dor, uma pequena incisão subcutânea 

foi feita no dorso dos animais e uma mini-bomba osmótica (Alzet, Cupertino, EUA) foi 

implantada.  

Os animais que foram tratados por 7 dias receberam uma dose diária de 0.5 mg/kg de 

leptina (R&D systems, Minneapolis, EUA) através da bomba osmótica modelo 2ML1, que 

libera 10 ± 0.01 μl/hora. Já os animais que foram tratados por 28 dias receberam uma dose 

diária de 0.25 mg/kg de leptina, através da bomba osmótica modelo 2ML4, que libera 2.5 ± 
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0.01 μl/hora. Foram realizados experimentos nestes dois períodos de tratamento para 

verificarmos se ocorria progressão nas alterações de pressão arterial, função renal e 

morfologia renal na hiperleptinemia experimental. 

Todos os animais submetidos ao processo cirúrgico com o implante de bombas 

osmóticas tiveram seu grupo controle correspondente, submetido à cirurgia fictícia (animais 

do grupo Sham). Neste grupo, foi realizada a incisão no dorso dos animais, foi aberto o 

mesmo espaço subcutâneo para a inserção de bomba osmótica, no entanto a mesma não foi 

implantada.  

 

3.3.2 Tratamento com Losartan 

 

Os animais tratados com Losartan (Tocris, Bristol, Reino Unido) na dose de 

10mg/kg/dia 
105

 por 7 dias foram submetidos à injeção subcutânea diária da droga diluída em 

salina, enquanto que os animais tratados com Losartan por 28 dias foram submetidos ao 

implante de uma segunda mini-bomba osmótica (modelo 2004, liberação de 0.25 ± 0.01 

μl/hora), sendo o tratamento com a mesmo dose do grupo de 7 dias. 

 

3.4 Avaliação da ingestão alimentar e do ganho de peso 

 

Após a inserção da mini-bomba osmótica ou cirurgia fictícia, os animais foram 

mantidos em gaiolas individuais e a sua ingestão alimentar foi controlada. A ração foi pesada 

para avaliação da ingestão  alimentar diária, em gramas/dia.  

Os animais também tiveram o seu peso corporal monitorado antes e após o período de 

tratamento no grupo de 7 dias e semanalmente no grupo de 28 dias. O ganho de peso 

calculado através da fórmula:  

 

ganho de peso = (peso do inicial – peso final)/(peso inicial) (1) 

 

onde os pesos são em gramas. 

Assim levamos em consideração o ganho de peso de acordo com o peso inicial dos 

animais. É importante ressaltar, no entanto, que realizamos os experimentos com os animais 

na mesma idade e faixa de peso corporal. 
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3.5 Medidas de pressão arterial por pletismografia de cauda 

 

Com a finalidade de se monitorar a evolução dos níveis pressóricos nos diferentes 

grupos experimentais, os valores de pressão arterial foram avaliados em animais acordados, 

de maneira indireta, pela técnica de pletismografia de cauda (LE 5001, Panlab S.I. Barcelona, 

Espanha), antes e após o tratamento em animais tratados por 7 dias e semanalmente em 

animais tratados por 28 dias. Os valores de pressão arterial de cauda obtida para cada animal 

foram apresentados como média aritmética de 10 a 15 medidas coletadas por animal, após 

estabilização do animal no contensor. 

A pressão arterial não é avaliada diretamente na carótida dos animais, pois o animal é 

manipulado por diversas vezes durante o experimento de clearance renal. Além disso, a 

duração do experimento de clearance renal é de cerca de 4 horas, o que dificultaria ainda mais 

a manutenção da sedação dos animais por períodos mais prolongados.  

 

3.6 Ensaio enzimático para determinação da concentração plasmática de leptina 

 

 Foi realizada a quantificação de leptina no plasma utilizando-se kit comercial (Phoenix 

Pharmaceuticals Inc, Burlingame, EUA), pelo método de ensaio imunoenzimático. A amostra 

de plasma foi obtida através da centrifugação por 10.000 rpm, por 10 minutos, de uma 

amostra de sangue arterial. A amostra foi retirada antes do início do experimento de clearance 

renal (descrito a seguir). 

 

3.7 Clearance renal 

 

 Ao final dos tratamentos, os animais foram anestesiados com injeção intramuscular de 

Zoletil (tiletamida + zolazepam) (Virbac, Carros, França) e Xilazina  (Virbac) nas doses de 50 

e 5 mg/kg de peso, respectivamente, sendo que doses adicionais foram administradas durante 

o procedimento, quando necessário. Após a perda completa dos reflexos de dor, a traqueia foi 

canulada com cateter de polietileno PE 260, para manutenção da ventilação adequada do 

animal.  

Em seguida, a artéria carótida direita e a veia jugular esquerda foram canuladas com 

cateter de polietileno PE 50 heparinizado (Hemofol, Cristália, Itapira, Brasil) para coleta de 

sangue e infusão de diferentes soluções, respectivamente. No início do experimento, os 

animais receberam infusão endovenosa contínua de solução 0,9% de NaCl e 3% de manitol à 
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velocidade constante de 100 l/min, por 30 minutos, utilizando-se uma bomba infusora 

(Harvard Instruments, Holliston, EUA). Após este período, uma dose inicial (“primer”), no 

volume de  1 ml, contendo inulina (90 mg por animal) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA) e 

ácido para-amino-hipúrico (PAH; 2 mg por animal) (Sigma Aldrich)  foi administrada, em 

bôlus. A manutenção foi feita pela infusão contínua de inulina (15 mg/ml) e PAH (4 mg/ml) 

por todo o experimento. 

A bexiga urinária foi canulada com sonda vesical de polietileno PE 260 através da 

qual, amostras de urina foram coletadas para posterior análise.  

Foram realizadas 4 coletas de sangue e urina, em intervalos de 30 minutos, sendo a 

primeira iniciada após 30 minutos de infusão de inulina + PAH.  

O fluxo urinário foi mensurado para cálculo do fluxo urinário (V), através da fórmula:  

 

V = (volume / tempo / peso) (2) 

 

onde volume é o volume de urina coletado em ml, tempo é o tempo da coleta em 

minutos e peso é o peso do animal em kg. 

 

3.8 Perfusão renal 

 

 Após o experimento de clearance renal, os animais receberam uma dose letal de 

anestésico Zoletil (eutanásia) e foram submetidos à perfusão aórtica com tampão fosfato 

(PBS: 0.15 M NaCl, 0.01 M, pH 7.4), por 10 minutos (velocidade de perfusão: 20 ml/min), 

até que os rins estivessem limpos. 

A artéria e veia renais do rim direito foram amarradas com fio de algodão e o rim foi 

retirado para análises posteriores de expressão gênica. O rim esquerdo foi submetido à 

perfusão com solução de formalina tamponada 4% (10% volume de Formaldeído 40%, 0.034 

M NaH2PO4, 0.045 M Na2HPO4), por 10 minutos (velocidade de perfusão: 20 ml/min). Em 

seguida, o rim foi removido e seccionado transversalmente. O tecido foi fixado por mais 24 

horas em formalina tamponada a 4% e então foi transferido para álcool 70%. Posteriormente, 

o tecido foi encaminhado para o Laboratório de Histologia da Faculdade de Medicina da USP 

para impregnação com parafina e preparação de cortes histológicos com espessura de 3-4 µm.  

 

 

3.9 Parâmetros renais e plasmáticos 
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As osmolalidades da urina e do plasma foram avaliadas utilizando-se um osmômetro 

(Micro Osmometer, Precision Systems, Natick, EUA). O pH das amostras foi medido 

utilizando pHmetro (ABL 5, Rodiometer, Copenhagen, Dinamarca). Os níveis de Na
+ 

e K
+
 na 

urina e no plasma foram avaliados por meio do fotômetro de chama (B462, Micronal, São 

Paulo, Brasil).  

A carga filtrada (CF; em mEq/min/kg) dos íons Na
+
 e K

+
 foi calculada através da 

fórmula:  

 

CFx = Px . RFG (3) 

 

onde Px é a concentração do íon no plasma e RFG é o ritmo de filtração glomerular.  

A carga excretada (CE; em mEq/min/kg) foi calculada pela fórmula:  

 

CEx = Ux. V (4) 

 

onde Ux é a concentração do íon na urina e V é o fluxo urinário.  

Já a fração de excreção (FE; em %) dos íons foi calculada através da fórmula: 

 

FEx = CFx / CEx (5) 

 

onde CFx é a carga filtrada do íon e CEx é a carga excretada do mesmo íon. 

 

3.10 Avaliação da função renal 

 

As concentrações de inulina e PAH no plasma e na urina foram avaliadas por 

espectrofotometria colorimétrica. Para calcularmos o clearance (Cx) dessas substâncias, 

utilizamos a equação: 

 

Cx = (Ux . V) / Px (6) 

 

onde Ux é a concentração de inulina ou PAH na urina, V é o fluxo urinário e Px é a 

concentração de inulina ou PAH no plasma. 
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Para avaliar o ritmo de filtração glomerular (RFG; em ml/min/kg), utilizamos os dados 

obtidos com o clearance de inulina (análise através do método de antrona, conforme descrito 

por Fuhr et al., 1945) 
106

. A inulina é um polímero de frutose e não se liga à proteínas 

plasmáticas. Ela é livremente filtrada nos glomérulos e não é nem reabsorvida nem secretada, 

sendo portanto a sua filtração igual à sua excreção.   

 Já os valores de fluxo plasmático renal (FPR; em ml/min/kg) foram obtidos através do 

clearance do PAH (determinação pela reação com N-Naftil (Quimica Especializada Erich, 

São Paulo, Brasil), conforme demonstrado por Smith et al. (1955) 
107

. O PAH é livremente 

filtrado e secretado nos túbulos, sendo portanto, uma substância totalmente eliminada pelos 

rins.  

A relação entre o RFG e o FPR define o parâmetro de fração de filtração (FF, em %), 

que é o volume de filtrado formado para um volume de plasma que passou pelos glomérulos. 

A fração de filtração foi calculada através da fórmula:  

 

FF = RFG / FPR (7) 

 

onde RFG é o ritmos de filtração glomerular e FPR o fluxo plasmático renal. 

 

3.11 Histoquímica 

 

Os cortes longitudinais obtidos foram corados com Hematoxilina-Eosina (HE), para 

análise da morfologia renal. As áreas glomerulares foram avaliadas por morfometria, em 5 

animais de cada grupo, em um microscópio de luz acoplado a uma câmrea de video e a um 

analisador de imagens (Eclipse 80i, Nikon, Toquio, Japão). 60 glomérulos por animal foram 

circulados manualmente e o software NIS-Elements (Nikon) forneceu os respectivos valores 

das áreas glomerulares.  

 

3.12 Imuno-histoquímica 

 

Cortes longitudinais de 3-4 µm embebidos em parafina foram desparafinizados em 

xilol, re-hidratados em álcool (100%, 90% e 75%) e então submetidos à marcação por imuno-

histoquímica. A recuperação antigênica foi realizada através do aquecimento a  100 
o
C, por 20 

minutos, em tampão Tris-EDTA+Tween (pH 9,0), seguido pelo resfriamento em água 

destilada, por 20 minutos. Após, o bloqueio da peroxidase endógena foi realizado em solução 
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de peróxido de hidrogênio a 3%. Para todos os passos seguintes, as lâminas, contendo os 

cortes, foram incubadas com 50 ul das soluções, em câmara úmida e escura. Primeiramente, 

as ligações de proteínas não específicas foram bloqueadas pela incubação com soro de cabra 

20% em albumina 1%, por 30 minutos. Os cortes foram então incubados overnight a 4 ºC com 

anticorpo primário específico para desmina (1:500; Abcam, EUA) ou ED-1 (1:50; AbD 

Serotec, Oxford, Reino Unido). No dia seguinte, os cortes foram lavados 2 vezes de 5 minutos 

em TBS-T (tampão Tris-Base contento 0.025% Triton X-100) e então incubados com o 

anticorpo secundário anti-rabbit (1:200). Após a lavagem, conforme descrito acima, o produto 

da reação foi detectado com o complexo avidina-biotina-peroxidase (Vector Laboratories, 

Burlingame, EUA). A reação de coloração foi desenvolvida com 3.3-diaminobenzidine 

(Sigma Aldrich) suplementada com de peróxido de hidrogênio 0.3% (Merck, Whitehouse 

Statio, EUA). O material foi contra-corado com o corante Methylgreen (Amresco, Ohio, 

EUA) e desidratado em álcool (75%, 90% e 100%) e xilol. As lâminas foram montadas com 

Permount (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA).  

O material foi analisado em um microscópio de luz acoplado a uma câmera de video e 

a um analisador de imagens (Eclipse 80i, Nikon). Para as marcações de desmina, foram 

analisados, qualitativamente, 20 glomérulos de cada animal. Para a quantificação de ED-1, foi 

realizada a contagem das células ED-1 positivas de 50 campos por lâmina, de cada animal.  

 

3.13 Marcação de prata para análise de proteinúria 

 

 Amostras de urina do clearance foram analisadas utilizando-se o kit comercial  

ProteoSilver Plus Silver Stain Kit (Sigma Aldrich), de acordo com as instruções do fabricante. 

O kit contém nitrato de prata, que se liga a determinados aminoácidos das proteínas em 

condições específicas de pH. Volumes iguais de amostras de urina (concentração total de 

proteínas em cada amostra) foram aplicadas em gel SDS-PAGE 10% e a eletroforese foi 

realizada a 100 V. Após a corrida, o gel foi fixado overnight em uma mistura de 

etanol/água/ácido acético glacial (50:40:10). No dia seguinte o gel foi exposto a uma solução 

sensibilizadora, depois a uma solução de prata e finalmente as bandas foram reveladas com 

uma solução de revelação.  

 A análise dos resultados foi realizada através da quantificação das bandas por 

densitometria ótica, utilizando o programa ScionImage (Scion Corporation, Frederick, USA).     

 

3.14 Reação em cadeia da polimerase em tempo real  



Materiais e Métodos 45 

 

 

3.14.1 Extração do RNA total 

 

         As amostras de tecido renal total foram homogeneizadas em nitrogênio líquido e então 

ressuspensas em 1 ml de TRIzol LS Reagent (Invitrogen, Carlsbad, EUA). Em seguida, o 

homogeneizado foi incubado por 5 minutos a temperatura ambiente, para permitir a completa 

dissociação dos complexos nucleoproteicos. O RNA total foi extraído em mini-colunas do kit 

RNeasy Plus (Qiagen, Hilden, Alemanha), conforme instruções do fabricante. Neste processo, 

as amostras são passadas também por uma coluna que retém DNA genômico, assegurando 

maior pureza do RNA extraído.  

 

3.14.2 Síntese do cDNA a partir do RNAm  

 

Para a síntese de cDNA à partir do RNAm (RT-PCR) extraído foi utilizado o kit High 

Capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystems, Foster City, EUA) e termociclador 

Mastercycler (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), de acordo com o protocolo do produto, 

partindo-se de uma concentração inicial de 500 ng de RNA.  

 

3.14.3 Expressão gênica pela reação em cadeia da polimerase em tempo real 

 

O cDNA (20 ng) obtido no RT-PCR foi utilizado na análise de expressão gênica 

através da reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. Foram utilizadas sondas 

marcadas com FAM adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems). Na seleção das sondas, foram selecionadas aquelas que amplificam junções 

exônicas, a fim de reduzir ainda mais o impacto de contaminação por DNA genômico. Sendo 

assim, foram sempre escolhidas as sondas "Best Coverage". As sondas utilizadas foram:  

- Angiotensinogênio: Rn00593114_m1;  

- Renina: Rn00561847_m1; 

-  Enzima Conversora de Ang I (ACE): Rn00561094_m1; 

- GAPDH: Rn01775763_g1. 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em triplicata no aparelho 

StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems) e os resultados foram analisados 

pelo software StepOne versão 2.1 (Applied Biosystems), seguidos pela análise estatística no 

software GraphPad Prism (San Diego, EUA). 
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A semelhança das eficiências de amplificação das sondas (próximo a 100%) permite a 

utilização do modelo matemático ΔΔCT para o cálculo das diferenças de expressão entre os 

genes alvo e endógeno. Assim, os resultados são apresentados na forma de fold change, ou 

seja, aumento ou diminuição da expressão em relação ao grupo Sham.  

 

3.15 Cultura celular de células mesangiais de camundongos 

 

        As células mesangiais imortalizadas de camundongos (gentilmente cedidas pela Profa. 

Dra. Mirian Boim, Universidade Federal de São Paulo) foram cultivadas em recipientes de 

plástico próprios para cultura e mantidas em meio de cultura D-MEM (Dulbecco's Modified 

Eagles's Medium, Gibco, Grand Island, EUA) suplementado com 5% de soro fetal bovino 

(Cultilab, Campinas, Brasil), 100 IU/mL penicillina (Gibco), 100 µg/mL streptomicina 

(Gibco) e 2 mmol/L L-glutamine (Gibco), pH 7.4. As células foram mantidas a 37 
o
C e 5% de 

CO2. Para remover as células da parede do recipiente de cultura foi utilizada tripsina-EDTA 

0.05% (Gibco).  

 

3.16 Ensaio de apoptose (in vitro) 

 

As células mesangiais foram cultivadas e após cerca de 70% de confluência, foram 

tratadas com leptina nas concentrações de 10, 100 ou 250 ng/ml por 24, 48 ou 72 horas 
55; 56

. 

Foi realizado ensaio de apoptose, utilizando o kit Cell Death Detection ELISA Plus (Roche, 

Mannheim, Alemanha). Os resultados foram apresentados como porcentagem do respectivo 

grupo Controle.  

 

3.17 Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados foi realizada por análise de variância (ANOVA) de uma 

via, completamente randomizada, seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni, realizados a 

partir do programa GraphPad Prism Software. Valores de p<0.05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Os resultados foram apresentados como um valor médio ± erro 

padrão.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Animais tratados com leptina e/ou Losartan por 7 dias 

 

4.1.1 Ingestão alimentar e ganho de peso  

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 1, o tratamento com leptina por 7 dias levou 

a uma queda, não significativa, na ingestão alimentar diária de ração. No entanto, no grupo 

tratado apenas com leptina houve uma significativa diminuição no ganho de peso. O 

tratamento apenas com Losartan não alterou nenhum desses parâmetros em relação aos 

animais do grupo Sham, já o co-tratamento com leptina + Losartan, reverteu o efeito de queda 

no ganho de peso dos animais.   

 

Tabela 1 - Ingestão alimentar e o ganho de peso de animais tratados por 7 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Ingestão alimentar 

diária  
20,64 ± 0,89 20,00 ± 1,18 17,30 ± 1,14 19,81 ± 1,02  

Ganho de peso 17,33 ± 1,90 16,15 ± 1,16 3,62 ± 1,17
*
 10,71 ± 1,88

* #
 

Ingestão alimentar diária em g; ganho de peso em %; *
p< 0.05 versus Sham; 

#
p <0.05 versus 

Leptina. 
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4.1.2 Pressão arterial 

 

A medida de pressão arterial por pletismografia de cauda foi realizada com os animais 

acordados, antes do início do tratamento e no último dia de tratamento. Os resultados indicam 

que a PA inicial de todos os grupos estudados era semelhante. No entanto, o tratamento com 

leptina por 7 dias induziu um aumento significativo na PA final, em relação ao grupo Sham. 

O grupo Leptina + Losartan teve a pressão arterial normalizada (Tabela 2). Os valores de 

delta de PA negativos encontrados nos grupos Sham, Losartan e Leptina + Losartan são 

considerados normais, visto que na última medida de pressão arterial os animais já estão mais 

aclimatados ao experimento e à contensão no equipamento. Os valores de delta de PA 

positivos no grupo Leptina reforçam o aumento de PA observado.  

 

Tabela 2 - Pressão arterial sistólica (PAS) de animais tratados por 7 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

PAS inicial 107 ± 0,5 1080 ± 0,9 105 ± 0,6 106 ± 0,3 

PAS final  106 ± 0,7 106 ± 1,1 118 ± 1,5
*
 103 ± 0,7

#
 

Δ da PAS  -1,3 ± 0,7 -2,3 ± 0,4 +12,5 ± 1,2
*
 -2,2 ± 0,7

#
 

    PAS em mmHg; 
*
p< 0.05  versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina 
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4.1.3 Concentração plasmática de leptina  

 

As análises da concentração plasmática de leptina demonstram que os animais tratados 

com leptina e/ou Losartan por 7 dias apresentam uma maior concentração deste hormônio no 

plasma (Sham: 1433 ± 191; Losartan: 1721 ± 159; Leptina: 4083 ± 634
*
; Leptina + Losartan: 

3518 ± 258
$
) (Figura 4).  

 

Figura 4 - Concentração plasmática de leptina em animais tratados por 7 dias. 

 

 

 

Concentração plasmática de leptina (em pg/ml) em animais Sham ou tratados com leptina e/ou 

Losartan por 7 dias (n=5 por grupo). 
*
p< 0.05 versus Sham; 

$ 
p< 0.05 versus Losartan.    
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4.1.4 Hemodinâmica renal 

 

Para todos os resultados a seguir foram coletadas 4 amostras de sangue e urina por 

animal (n=6 por grupo). 

O tratamento com leptina por 7 dias induziu uma queda, não estatisticamente 

significativo, porém de 23% no FPR, conforme Figura 5 e Tabela 3.  

 

Figura 5 - Fluxo plasmático renal de animais tratados por 7 dias. 

 

 

 

Fluxo plasmático renal (FPR, em ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan 

por 7 dias. 
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O tratamento com leptina por 7 dias também não alterou significativamente o RFG, 

como pode ser observado na Figura 6 e Tabela 3. O aumento observado no grupo Leptina, 

foi de 11,5%. 

 

Figura 6 - Ritmo de filtração glomerular de animais tratados por 7 dias. 

 

 

 

Ritmo de filtração glomerular (RFG, em ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou 

Losartan por 7 dias. 
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 A queda no FPR associada ao pequeno aumento no RFG levou a um significativo 

aumento na FF de animais tratados com leptina, conforme demonstrado na Figura 7 e Tabela 

3. O grupo Leptina + Losartan teve este parâmetro normalizado.  

 

Figura 7 - Fração de filtração de animais tratados por 7 dias. 

 

 

 

Fração de Filtração (em %) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 7 dias.            
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina. 

 

 

Tabela 3 - Hemodinâmica renal de animais tratados por 7 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

FPR  20,48 ± 0,77 17,96 ± 2,21 15,79 ± 1,02 18,99 ± 1,54 

RFG  8,24 ± 0,36 7,46 ± 0,61 9,19 ± 0,59 6,98 ± 0,52 

FF 40,59 ± 1,83 45,54 ± 4,27 59,09 ± 2,46
*
 34,42 ± 3,06

#
 

FPR e RFG em ml/min/kg; FF em %; 
*
p< 0.05  versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina 
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4.1.5 Função tubular 

 

O grupo tratado com leptina apresentou um significativo aumento no fluxo urinário, 

que foi corrigido no grupo Leptina + Losartan, conforme pode ser observado na Figura 8 e 

Tabela 4. 

 

Figura 8 - Fluxo urinário de animais tratados por 7 dias. 

 

 

 

Fluxo urinário (em ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 7 dias.     
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina. 

 

 

A carga filtrada de Na
+
 (CF Na

+
) não foi alterada pelos tratamentos. No entanto, a 

carga excretada de Na
+
 (CE Na

+
) foi significativamente aumentada no grupo Leptina em 

relação ao grupo Sham e normalizada no grupo Leptina + Losartan, como pode ser observado 

na Tabela 4. A fração de excreção de Na
+
 aumentou significativamente no grupo tratado com 

leptina, como pode ser observado na Figura 9A e Tabela 4. Acompanhando a normalização 

de todos os parâmetros da função tubular, a FE Na
+
 no grupo Leptina + Losartan também 

voltou ao seu valor basal. 

Já em relação ao K
+
 nenhum dos parâmetros (CF K

+
, CE K

+ 
e FE K

+
) foi modificado 

pelos tratamentos (Tabela 4 e Figura 9B). 
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Tabela 4. Função tubular de animais tratados por 7 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

V  0,18 ± 0,01 0,22 ± 0,01 0,25 ± 0,02
*
 0,22 ± 0,01

#
 

CF Na
+ 

 1337 ± 129 1263 ± 180 1283 ± 108 951 ± 144 

CE Na
+ 

 9,49 ± 2,42 8,05 ± 1,08 19,20 ± 1,58
*
 6,54 ± 0,62

#
 

FE Na
+
 0,68 ± 0,13 0,69 ± 0,16 1,53 ± 0,18

*
 0,71 ± 0,07

#
 

CF K
+ 

 37,59 ± 7,29 24,91 ± 3,54 31,56 ± 3,99 20,00 ± 3,04 

CE K
+
  9,95 ± 1,24 10,32 ± 1,18 9,65 ± 1,41 7,65 ± 0,92 

FE K
+ 

 24,74 ± 4,87  43,06 ± 6,24 31,00 ± 3,24 39,25 ± 3,79 

V em ml/min/kg; CF e CE em mEq/ml/min/kg, FE em %; 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus 

Leptina. 

 

 

Figura 9 - Fração de excreção de Na
+
 e K

+
 de animais tratados por 7 dias. 

 

 

                    

 

Fração de excreção de Na
+ 

(A) e K
+ 

(B) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 7 

dias. 
*
p<0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A                                                                           B  
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4.1.6 Parâmetros do equilibrio ácido-base e osmolalidade 

 

O tratamento com leptina por 7 dias não alterou parâmetros como carga excretada do 

íon amônio (NH4
+
), osmolalidade da urina, pH do plasma e da urina e  HCO3

-
 do plasma, 

como pode ser observado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Parâmetros do equilíbrio ácido-base e osmolalidade de animais tratados por 7 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Excreção de NH4
+ 

 1,48 ± 0,13 1,58 ± 0,13 1,35 ± 0,13 1,78 ± 0,13 

pH da urina 6,19 ± 0,14 6,69 ± 0,07 6,10 ± 0,12  6,66 ± 0,17 

Osmolalidade da 

urina         
583,20 ± 56,96 625,60 ± 22,35 563,40 ± 31,71 545,00 ± 45,25 

pH do plasma 7,29 ± 0,03 7,23 ± 0,02 7,28 ± 0,03 7,29 ± 0,01 

HCO3
-
 do plasma  20,60 ± 1,54  19,20 ± 0,49 22,57 ± 1,06 21,20 ± 0,20 

Excreção de NH4
+
 em mEq/ml/min/kg; osmolalidade em mOsm/kg H2O, HCO3

-
 do plasma em 

mmol/l. 

 

4.1.7 Morfologia renal 

 

A análise morfológica, realizada em cortes histológicos (3-4 µm) corados com 

hematoxilina-eosina, demonstrou que o tratamento com leptina por 7 dias levou a alterações 

na morfologia renal. A aérea intersticial está preservada em todos os grupos estudados, no 

entanto houve um aumento da área glomerular (glomérulos indicados por setas pretas) nos 

animais tratados com leptina em relação aos animais Sham (em µm
2
; Sham: 6708 ± 62, 

Losartan: 6779 ± 23, Leptina: 7796 ± 130
*
; 

*
p<0.05 versus Sham). Este parâmetro foi 

normalizado nos animais do grupo Leptina + Losartan (6822 ± 20
#
; 

#
p<0.05 versus Leptina), 

conforme podemos observar nas imagens histológicas (Figura 10 A a D) e na análise 

estatística (Figura 10 E). Para as análises de área glomerular, foram calculadas as áreas de 50 

glomérulos de 5 animais de cada grupo. 
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Figura 10 - Morfologia renal de animais tratados por 7 dias. 

 

 
 

 

 

Cortes histológicos (3-4 µm) de rins corados com hematoxilina-eosina, de animais Sham ou tratados 

com leptina e/ou Losartan por 7 dias (A-D). Quantificação da área glomerular em 50 glomérulos por 

animal (E). 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
 p< 0.05 versus Leptina. Aumento de 200 X, barra = 100µm. 
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4.1.8 Expressão de desmina 

 

Estudos de imuno-histoquímica em lâminas parafinizadas e silanizadas demonstraram 

que o tratamento com leptina por 7 dias aumentou, qualitativamente, a expressão da proteína 

glomerular desmina (indicação com setas pretas) (Figura 11). Esta proteína tem sua 

expressão aumentada em glomérulos com injúria 
108

. 

 

Figura 11 - Expressão glomerular de desmina em animais tratados por 7 dias. 

 

 

Imuno-histoquímica para proteína desmina em cortes histológicos (3-4 µm) de rim de animais Sham 

ou tratados com leptina e/ou Losartan por 7 dias As setas indicam a marcação de desmina nos 

glomérulos; aumento de 200 X, barra = 100µm. 
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4.1.9 Albuminúria  

 

Os resultados de excreção de proteína dos animais tratados por 7 dias demonstraram 

uma intensa albuminúria nos animais do grupo Leptina (Leptina: 26728 ± 1279
*
; 

*
p<0.05 

versus Sham: 2819 ± 1229 e Losartan: 2498 ± 926 em unidades arbitrárias) e uma melhora 

nos animais do grupo Leptina + Losartan (Leptina + Losartan: 9623 ± 3629
#
; 

#
p<0.05 versus 

Leptina) (Figura 12). 

B 

Figura 12 - Albuminúria de animais tratados por 7 dias. 

 

                       

 

 

 
Experimento representativo da corrida de amostras de urina de animais Sham ou tratados com leptina 

e/ou Losartan em gel de acrilamida 10%, seguido da marcação de proteinas com prata (A). Análise 

densitométrica das bandas (B). Controle: albumina (BSA; 69 kDa); 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 

versus Leptina.  

 

 

 

 

A 

69 kDa 

B 
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4.2 Animais tratados com leptina e/ou Losartan por 28 dias 

 

4.2.1 Ingestão alimentar e ganho de peso  

 

Conforme pode ser observado na Figura 13 e Tabela 6, o tratamento com leptina não 

alterou a ingestão alimentar diária de ração entre os grupos estudados. No entanto, podemos 

observar que os animais Sham e tratados com Losartan apresentaram uma discreta elevação 

na ingestão alimentar na 1
a
 semana e nas semanas seguintes uma leve queda deste parâmetro. 

Já os animais do grupo Leptina e Leptina + Losartan também apresentaram uma elevação da 

ingestão alimentar a partir da 1
a
 semana de tratamento, porém a sua ingestão alimentar 

continuou em ascensão nas semanas subsequentes.    

 

Figura 13 - Ingestão alimentar de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Ingestão alimentar semanal (médias em gramas/dia) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou 

Losartan por 28 dias. 
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Tabela 6 - Ingestão alimentar de animais tratados por 28 dias. 

Ingestão alimentar Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Semana 1 20,87 ± 3,46 23,57 ± 2,10 20,46 ± 2,36 19,19 ± 3,33 

Semana 2 26,78 ± 2,00 26,68 ± 1,03 23,60 ± 2,65 23,48 ± 2,92 

Semana 3 25,68 ± 2,33 25,89 ± 1,92 24,37 ± 2,82 24,12 ± 3,42 

Semana 4 22,00 ± 0,83 20,97 ± 1,62 24,52 ± 3,30 25,66 ± 2,38 

Ingestão alimentar diária em g.                                   
 

Os resultados indicam que não houve diferença no ganho de peso entre os grupos 

estudados (Tabela 7), demonstrando que o tratamento com leptina por 28 dias não teve ações 

anorexigênicas sobre os animais.  

 

Tabela 7 - Ganho de peso de animais tratados por 28 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Ganho de peso   45,65 ± 0,83 44,35 ± 2,49   41,05 ± 2,62 39,23 ± 1,95 

Ganho de peso em %. 
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4.2.2 Pressão arterial 

 

A medida de pressão arterial por pletismografia de cauda foi realizada com os animais 

acordados, o que permitiu realizarmos as medidas de PA semanalmente, para avaliarmos a 

evolução da pressão arterial durante todo o período de tratamento.  

O tratamento com leptina por 28 dias induziu um aumento significativo da pressão 

arterial, em relação ao grupo Sham, já na 1
a 
semana de tratamento. O aumento foi progressivo 

durante as demais semanas de tratamento. O tratamento com leptina + Losartan preveniu o 

aumento da PA (Figura 14 e Tabela 8).  

 

Figura 14 - Evolução da pressão arterial sistólica em animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Pressão arterial sistólica (em mmHg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 28 

dias. 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina. 
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Tabela 8 - Pressão arterial sistólica semanal de animais tratados por 28 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Basal 106 ± 1,4 105 ± 0,9 105 ± 0,4 105 ± 0,7 

Semana 1  104 ± 0,7 104 ± 0,4 117 ± 1,4
*
 101 ± 3,9

#
 

Semana 2 105 ± 0,6 103 ± 0,8 123 ± 1,8
*
 104 ± 2,3

#
 

Semana 3 104 ± 0,3 104 ± 1,4 128 ± 3,7
*
 104 ± 1,5

#
 

Semana 4 103 ± 1,1 104 ± 1,6 129 ± 2,1
*
 104 ± 1,2

#
 

Δ PAS  -2,1 ± 0,6 -1,2 ± 0,8 +23,5 ± 1,0
*
 -0,9 ± 0,7

#
 

    PA em mmHg; 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina 

 

4.2.3 Concentração plasmática de leptina 

 

As análises da concentração plasmática de leptina nos animais do tratados por 28 dias 

demonstram que os animais do grupo Leptina apresentam uma maior concentração do 

hormônio no plasma (Leptina: 7751 ± 417,8 versus Sham: 1742 ± 601,5; Losartan: 1628 ± 

149,3) e que os animais tratados com leptina + Losartan apresentam uma redução parcial 

nestes níveis (Leptina + Losartan: 3928 ± 660,5 ) (Figura 15). 

 

Figura 15 - Concentração plasmática de leptina de animais tratados por 28 dias. 

 

  

 

Concentração plasmática de leptina (em pg/ml) em animais Sham ou tratados com leptina e/ou 

Losartan por 28 dias (n= 4 - 8 por grupo). 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina. 
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4.2.4 Hemodinâmica renal 

 

Para todos os resultados a seguir foram coletadas 4 amostras de sangue e urina de cada 

animal.  

O tratamento com leptina por 28 dias induziu uma queda significativa no FPR e os 

animais do grupo Leptina + Losartan tiveram este parâmetro normalizado, como pode ser 

observado na Figura 16 e Tabela 9. 

 

Figura 16 - Fluxo plasmático renal de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Fluxo plasmático renal (FPR, ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 

28 dias. 
*
p<0.05 versus Sham; 

#
p<0.05 versus Leptina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
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No entanto, o tratamento com Leptina por 28 dias não alterou significantivamente o 

RFG, como pode ser observado na Figura 17 e Tabela 9.  

 

Figura 17 - Ritmo de filtração glomerular de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Ritmo de filtração glomerular (RFG, ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou 

Losartan por 28 dias. 
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 A queda no FPR, mesmo sem alterações no RFG levou a um significativo aumento na 

FF de animais do grupo Leptina. Este aumento se manteve no grupo Leptina + Losartan, 

conforme demonstrado na Figura 18 e Tabela 9. 

 

Figura 18 - Fração de filtração de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Fração de Filtração (em %) de animais Sham ou tratados com leptina e/ou Losartan por 28 dias.        
*
p< 0.05 versus Sham; 

%
p<0.05 verus Losartan. 

 

Tabela 9 - Hemodinâmica renal de animais tratados por 28 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

FPR  21,22 ± 0,46 20,58 ± 0,61 16,44 ± 0,71
*
 19,00 ± 0,99

#
 

RFG  7,83 ± 0,24 7,31 ± 0,32 6,79 ± 0,32 7,31 ± 0,45 

FF  35,95 ± 2,27 35,87 ± 1,57 42,70 ± 1,36
*
 40,88 ± 1,58

$
 

   FPR e RFG em ml/min/kg; FF e %; 
*
p< 0.05  versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina; 

$
p<0.05 versus 

Losartan. 

 

 

 

 

 

 

$ 



Resultados   67 

 

4.2.5 Função tubular 

 

O tratamento com leptina e/ou Losartan não alterou o fluxo urinário entre os grupos 

estudados, conforme pode ser observado na Figura 19 e Tabela 10. 

 

Figura 19 - Fluxo urinário de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Fluxo urinário (em ml/min/kg) de animais Sham ou tratados com Leptina e/ou Losartan por 7 dias.      
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O tratamento com leptina e/ou Losartan por 28 dias não alterou as cargas filtradas 

(CF), as cargas excretadas (CE), nem a fração de excreção (FE) dos íons Na
+
 e K

+
, entre os 

grupos estudados, como pode ser observado na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Função tubular de animais tratados por 28 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

V  0,18 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,16 ± 0,01 

CF Na
+ 

 983,2 ± 40,3 1010,0 ± 92,7 959,8 ± 92,3 843,0 ± 53,8 

CE Na
+ 

 8,73 ± 1,67 7,65 ± 0,71 8,38 ± 1,14 7,50 ± 1,20 

FE Na
+ 

 0,96 ± 0,17 0,80 ± 0,12 0,87 ± 0,09 0,87 ± 0,09 

CF K
+ 

 27,26 ± 1,68 27,81 ± 3,68 25,67 ± 2,36 20,19 ± 1,32 

CE K
+ 

 6,62 ± 1,19 5,76 ± 0,58 7,19 ± 0,65 5,46 ± 0,75 

FE K
+
 23,69 ± 3,38 21,76 ± 2,28 27,52 ± 2,22 22,73 ± 2,12 

V em ml/min/kg; CF e CE em mEq/ml/min/kg, FE em %. 
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4.2.6 Parâmetros do equilíbrio ácido-base e osmolalidade 

 

A carga excretada do íon amônio (NH4
+
) foi diminuída nos grupos Losartan e Leptina 

+ Losartan. Já outros parâmetros como osmolalidade da urina, pH da urina e do plasma e 

HCO
-
3 do plasma não foram alterados entre os grupos estudados, como pode ser observado na 

Tabela 11.  

 

 Tabela 11 - Parâmetros do equilíbrio ácido-base e osmolalidade de animais tratados por 28 dias. 

 Sham Losartan Leptina Leptina + Losartan 

Excreção de NH4
+
  1,34 ± 0,09 0,83 ± 0,03

$
 1,36 ± 0,07 1,09 ± 0,05

$#
 

pH da urina 6,53 ± 0,06 6,40 ± 0,04 6,45 ± 0,05 6,59 ± 0,03 

Osmolalidade da 

urina           
504,3 ± 22,15 551,7 ± 24,67 557,30 ± 32,08 514,00 ± 22,56 

pH do plasma 7,53 ± 0,02 7,30 ± 0,02 7,39 ± 0,02 7,30 ± 0,01 

HCO3
-
 do plasma  21,33 ± 1,08 20,17 ± 1,08 22,75 ± 0,63 22,00 ± 1,15 

Excreção de NH4
+
 em mEq/ml/min/kg; osmolalidade em mOsm/kg H2O, HCO3

-
 do plasma em 

mmol/l; $
p< 0.05 versus Sham; 

 #
p<0.05 versus Leptina. 

  

4.2.7 Morfologia renal 

 

A análise morfológica foi realizada em cortes histológicos (3-4 µm) corados com 

hematoxilina-eosina. Para as análises de área glomerular, foram calculadas as áreas de 50 

glomérulos de 5 animais de cada grupo. Os resultados demonstram que o tratamento com 

leptina por 28 dias levou a alterações na morfologia renal. O tratamento induziu um aumento 

significativo da área glomerular (glomérulos indicados por setas pretas) (em µm
2
; Sham: 7090 

± 72, Losartan: 7093 ± 39, Leptina: 8689 ± 149
*
; 

*
p<0.05 versus Sham). Este aumento não foi 

observado nos animais tratados com Leptina + Losartan (7243 ± 74
#
; 

#
p<0.05 versus Leptina), 

conforme imagens histológicas e análise estatística (Figura 20).  
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Figura 20 - Morfologia renal de animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Cortes histológicos (3-4 µm) de rins corados com hematoxilina-eosina, de animais Sham ou tratados 

com leptina e/ou Losartan por 28 dias (A-D). Quantificação da área glomerular em 50 glomérulos por 

animal. 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 versus Leptina (E). Aumento de 200 X; barra = 100 µm. 
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4.2.8 Expressão de desmina 

 

 Estudos de imuno-histoquímica em cortes histológicos de 3-4 µm de rim, em lâminas 

parafinizadas e silanizadas demonstraram que o tratamento com leptina por 28 dias aumentou, 

qualitativamente, a expressão da proteína glomerular desmina (indicação pelas setas 

vermelhas).  

 

Figura 21 - Expressão glomerular de desmina em animais tratados por 28 dias. 

 

 

 

Imuno-histoquímica para proteína desmina em cortes histológicos (3-4 µm) de rim de animais Sham 

ou tratados com leptina e/ou Losartan por 28 dias As setas indicam a marcação de desmina nos 

glomérulos; aumento de 200 X, barra = 100µm. 
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4.2.9 Expressão de ED-1 

 

 O tratamento por 28 dias com leptina aumentou significativamente a expressão da 

proteína ED-1, um importante marcador da infiltração de macrófagos no tecido renal (Figura 

22, indicação pelas setas verdes) (Leptina: 92,5 ± 9,39
*
 versus Sham:10,75 ± 1,38; 

*
p<0.05; 

Losartan: 7,5 ± 0,64). Os animais tratados com leptina + Losartan apresentam uma redução 

parcial nestes níveis (Leptina + Losartan: 31,75 ± 2,17
#$

; 
#
p<0.05 versus Leptina e 

$
p<0.05 

versus Losartan). A quantificação foi realizada através da contagem de 30 campos no 

aumento de 40X. 

 

Figura 22 - Expressão de ED-1 no tecido renal de animais tratados por 28 dias. 
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Imuno-histoquímica para proteína ED-1 em cortes histológicos (3-4 µm) de rim de animais Sham ou 

tratados com leptina e/ou Losartan por 28 dias (A-D). Quantificação das células ED-1 positivas (E). 

As setas indicam a marcação de células ED-1 positivas; aumento de 200 X, barra = 100µm; 
*
p<0.05 

versus Sham; 
#
p<0.05 versus Leptina; 

$
p<0.05 versus Losartan 
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4.2.10 Albuminúria  

 

 

Os nossos resultados de excreção de proteína nos animais tratados por 28 dias 

revelaram que os animais tratados com leptina apresentaram albuminúria e houve uma 

melhora nos animais do grupo Leptina + Losartan (Figura 23).  

 

Figura 23 - Albuminúria de animais tratados por 28 dias. 

 

                       

 

Experimento representativo da corrida de amostras de urina de animais Sham ou tratados com leptina 

e/ou Losartan em gel de acrilamida 10%, seguido da marcação de proteinas com prata (A). Análise 

densitométrica das bandas (B). Controle: albumina (BSA; 69 kDa); 
*
p< 0.05 versus Sham; 

#
p< 0.05 

versus Leptina.  
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4.2.11 Expressão de componentes do SRA no tecido renal 

 

O tratamento com leptina por 28 dias não induziu alteração na expressão dos 

componentes do SRA, como pode ser observado na Figura 24. No entanto, os animais dos 

grupos Losartan e Leptina + Losartan tiveram a expressão do RNAm da renina 

significantivamente aumentada (Figura 24 B). 

 

Figura 24 - Expressão do RNAm de componentes do SRA no tecido renal de animais 

tratados por 28 dias. 

 

 

 
Expressão do RNAm de angiotensinogênio, renina e ECA no tecido renal de animais Sham ou tratados 

com leptina e/ou Losartan (n=4 por grupo). Representação em fold change, referente à diferença de 

expressão em relação ao grupo Sham. 
&
p<0.05 versus Sham; 

#
p<0.05 versus Leptina. 
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4.3 Estudos in vitro 

 

4.3.1 Apoptose de células mesangiais 

 

Os resultados do ensaio de apoptose em células mesangiais, indicam que a aumentou 

significativamente a apoptose celular no tratamento com 100 e 250 ng/ml por 72 horas 

(Figura 25 e Tabela 12). 

 

Figura 25 - Apoptose de células mesangiais tratadas com leptina. 

 

 

 

Apoptose, expressa como % do respectivo controle em células mesangiais tratadas com leptina nas 

concentrações de 10, 100 ou 250 ng/ml por 24, 48 ou 72 (n=2). 
*
p<0.05 versus Controle. 

  

Tabela 12 - Apoptose de células mesangiais tratadas com leptina. 

 Controle 10 ng/ml 100 ng/ml 250 ng/ml 

24 horas 100,00 ± 1,55 97,95 ± 0,35 120,82 ± 0,10 103,07 ± 0,10 

48 horas 100,00 ± 2,95 94,90 ± 1,30 108,41 ± 2,45 92,19 ± 0,15 

72 horas 100,00 ± 2,25 99,04 ± 0,35 513,08 ± 13,75
*
 870,31 ± 3,1

*
 

    Valores em % padronizados pelo grupo Controle;
 *
p < 0.05 versus Controle; n=2. 
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Diversos estudos acumulam evidências de que a leptina é um hormônio multifuncional 

e que suas ações claramente se estendem além das envolvidas na regulação do apetite e do 

peso corporal. Sugere-se que em animais obesos, o desenvolvimento da hipertensão arterial 

está associado à hiperleptinemia 
36; 42

. Sendo assim, a administração de leptina em animais 

não-obesos pode mimetizar um estado hiperleptinêmico, sem a influência de outros fatores 

relacionados à obesidade.  

Nossos resultados indicam que os animais tratados com leptina por 7 dias tiveram uma 

ingestão alimentar igual à dos animais controle. Beltowski et al. (2005) 
61

 e Wójcicka et al. 

(2008) 
104

 haviam demonstrado que a ingestão alimentar nos animais tratados com leptina por 

7 dias diminuía apenas do 6º para o 7º dia. Sendo assim, esta manutenção da ingestão 

alimentar no período de tratamento de 7 dias está de acordo com outros dados da literatura.  

Já os resultados do tratamento de 28 dias foram surpreendentes e revelaram uma 

aparente resistência aos efeitos anorexigênicos da leptina, uma vez que os animais Sham e 

tratados com Losartan apresentaram um leve aumento na ingestão alimentar na 1
a
 semana de 

tratamento, que sofreu discreta queda ao longo das semanas e os animais tratados com leptina 

e/ou Losartan apresentaram uma elevação da ingestão alimentar no início do tratamento, que 

continuou em ascensão durante todo o período de tratamento. Há poucos trabalhos na 

literatura que utilizaram o período de tratamento mais prolongado de 28 dias e no estudo de 

Gunduz et al. (2005) 
60

 foi demonstrado que os animais hiperleptinêmicos apresentavam uma 

ingestão alimentar normal, porém menor ganho de peso no tratamento por 28 dias. No entanto 

a dose utilizada neste estudo foi de 250 ng por hora por meio dem mini-bombas 

intraperitoniais, o que totaliza 6 mg/dia de leptina. Portanto, a dose utilizada por Gunduz et al. 

(2005) foi bastante superior à dose utilizada no nosso estudo (0.25 mg/kg/dia).  

Apesar da ausência de diferenças em relação à ingestão alimentar, o tratamento por 7 

dias induziu a uma queda significativa no ganho de peso dos animais hiperleptinêmicos. Os 

animais Sham e Losartan  tiveram um aumento de 16-17% no peso corporal, enquanto que os 

animais do grupo Leptina tiveram um aumento menor que 4%. O grupo Leptina + Losartan 

teve um ganho de peso maior que o grupo tratado apenas com leptina, porém o crescimento 

foi menor que nos grupos Sham e Losartan. Já o grupo de animais tratados por 28 dias, não 

apresentaram diferença no ganho de peso corporal, acompanhando a ausência de diferenças na 

ingestão alimentar.  

Vale ressaltar que as diferenças de ingestão alimentar e ganho de peso observadas 

entre os grupos de 7 e 28 dias se devem ao fato de os animais de 28 dias receberem metade da 

dose do grupo de 7 dias. Assim, os animais tratados por 28 dias não apresentaram a mesma 
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queda no ganho de peso que os animais tratados por 7 dias ao final da primeira semana de 

tratamento.  

Uma vez que o Losartan foi capaz de reverter parcialmente o efeito de queda no ganho 

de peso dos animais hiperleptinêmicos (7 dias), podemos sugerir que este efeito da leptina 

esteja associado à Ang II. De fato, Yoshida et al. (2012) 
109

 demonstraram que os níveis 

circulantes de leptina estão reduzidos em animais com infusão crônica de Ang II e que estes 

animais apresentam uma reduzida ingestão alimentar. Eles demonstraram ainda que a queda 

da ingestão alimentar nos animais com infusão crônica de Ang II é dependente da sinalização 

de receptores do tipo AT1. A Ang II, via receptor AT1, induz a diminuição da expressão dos 

genes Npy e orexin no hipotálamo, ambos reguladores da ingestão alimentar. Além disso, há 

evidências da presença concomitante de receptores para leptina e Ang II em regiões cerebrais 

como núcleo arqueado, núcleo do trato solitário e órgão subfornicial 
110

. A maioria dos 

inibidores do SRA são incapazes de penetrar a barreira hemato-encefálica (BHE). No entanto, 

as drogas mais lipofílicas, como o antagonista do receptor AT1 (Losartan) são capazes de 

atravessá-la, especialmente no tratamento crônico. O Losartan é capaz de atravessar a BHE 

inclusive após administração periférica aguda, sugerindo ações centrais adicionais às 

periféricas 
111

. Assim, ao tratarmos os animais cronicamente com leptina + Losartan 

estaríamos reduzindo o efeito anorexigênico da Ang II, que ocorre via receptor AT1 no 

hipotálamo, e que promove a redução da ingestão alimentar e possui também um efeito 

catabólico na musculatura esquelética. Porém vale ressaltar que outras ações de Losartan 

podem ser periféricas. 

 Nos animais tratados por 7 dias, ambos os grupos hiperleptinêmicos (Leptina e 

Leptina + Losartan), apresentaram concentrações plasmáticas de leptina elevadas. No entanto, 

no grupo de animais tratados por 28 dias, a concentração plasmática de leptina foi 

significativamente maior somente no grupo Leptina, enquanto que os animais do grupo 

Leptina + Losartan não apresentaram concentrações superiores aos grupos Sham e Losartan. 

Sendo assim, parece que no tratamento crônico (28 dias), as altas concentrações de leptina 

parecem ser mantidas, não somente pela leptina administrada exogenamente, mas também por 

mecanismo dependente da ação de Ang II via receptores AT1. De fato, Skurk et al.
112

, 

demonstraram que a Ang II é capaz de estimular a liberação de leptina pelos adipócitos e que 

este processo envolve os receptores AT1 e a via de sinalização da ERK.  

 Diversos estudos já demonstraram a capacidade da leptina em induzir aumento da 

pressão arterial. Em 1998, Shek et al. 
59

, demonstraram pela primeira vez que a administração 

intravenosa de leptina aumentava a pressão arterial de ratos. O grupo de Jerzy Beltowski já 
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demonstrou em inúmeros estudos que o tratamento com leptina por 7 dias, via injeções 

subcutâneas diárias, é capaz de aumentar a pressão arterial de ratos 
46; 98; 113; 114

. Estes estudos 

foram realizados em animais não-obesos e assim buscavam mimetizar um estado 

hiperleptinêmico não associado à obesidade. Nossos resultados demonstram que os animais 

tratados com leptina por 7 dias apresentaram um aumento estatisticamente significativo na 

pressão arterial. Porém, vale ressaltar que os animais ficaram com uma pressão arterial final 

de 118 mmHg. Assim, podemos considerar que o tratamento com leptina por 7 dias teve um 

efeito de elevação da pressão arterial, porém ela não induziu hipertensão nos animais. 

Beltowski et al. 2005 
61

 haviam demonstrado uma elevação de 20% na pressão arterial de 

ratos tratados com leptina por 7 dias, com valores finais de pressão arterial de 152 mmHg, já 

considerados hipertensivos. Porém, os animais controle apresentavam pressão arterial final de 

126 mmHg, valor este que consideramos elevado para animais controle.  

 Já no grupo tratado com leptina por 28 dias, observamos uma progressiva elevação da 

pressão arterial nos animais, que chegaram a uma PA final de 129 ± 2,1 ou seja, um estado de 

pré-hipertensão. Estes resultados indicam que o tratamento por um período mais longo é 

capaz de elevar progressivamente a pressão arterial, o que vai de encontro aos dados da 

literatura, de que a leptina poderia ser um dos fatores envolvidos com a hipertensão na 

obesidade (estado hiperleptinêmico).   

 Em ambos os períodos (7 e 28 dias), o tratamento com leptina + Losartan normalizou a 

PA, sugerindo que, a elevação da PA nos animais hiperleptinêmicos está associada ao 

aumento de Ang II sistêmica, que é um hormônio vasopressor.  

Concomitantemente com as alterações nos níveis de pressão arterial, o tratamento com 

leptina, induziu mudanças na função renal dos animais tratados, em ambos os períodos de 

tratamento. Nossos resultados mostram uma queda não significativa no FPR nos animais 

tratados com leptina por 7 dias, porém uma queda significativa neste parâmetro nos animais 

tratados por 28 dias. Em ambos os períodos de tratamento, o FPR foi normalizado nos 

animais tratados com leptina + Losartan. Esses resultados vão de encontro com a hipótese de 

que a leptina tem ações no sistema cardiovascular e sistema nervoso simpático. Esta 

diminuição no FPR pode ser decorrente de uma vasoconstrição nas arteríolas renais, tanto via 

ação direta simpática, como via ativação do SRA. Uma vez que os animais do grupo Leptina 

+ Losartan tiveram este efeito revertido, isso indica que a queda no FPR deve estar associada 

à ação de Ang II sobre as arteríolas renais. DiBona GF (2004) 
70

 já havia sugerido que os 

efeitos renais da hiperleptinemia poderiam incluir a redução do fluxo plasmático renal, 

vasoconstrição renal e aumento na liberação de renina, levando ao aumento na produção de 
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Ang II. Além disso, Gunduz et al. (2005) 
60

  já demonstraram que em ratos hiperleptinêmicos 

os níveis de ET-1 estão aumentados e que estes diminuem quando os animais 

hiperleptinêmicos são tratados com Losartan, indicando uma interação dos sistemas 

leptina/ET/SRA. Também já foi descrito que o endotélio é alvo de ação da leptina 
67; 115

. 

 Beltowski et al. (2004) 
46

 e Gunduz et al. (2005) 
60

, haviam demonstrado que o 

tratamento crônico com leptina por 7  e 28 dias, respectivamente, não induzia alterações no 

RFG (avaliado através do clearance de creatinina). Nossos resultados também indicam que o 

tratamento com leptina tanto por 7 como por 28 dias não alterou o RFG estatisticamente 

(avaliado através do clearance de inulina). 

As alterações no FPR, mesmo com ausência de alteração no RFG nos animais tratados 

com leptina induziram uma resposta fisiologicamente importante, uma vez que a fração de 

filtração (FF) foi significativamente aumentada nos dois períodos de tratamento. A Ang II 

exerce uma importante influência sobre a hemodinâmica glomerular, por elevar a resistência 

vascular renal, levando à diminuição do FPR e menor alteração sobre o RFG. Isso ocorre 

devido à relativa seletividade da Ang II pela arteríola eferente em relação à aferente. Este 

maior aumento na resistência da arteríola eferente provoca uma elevação na pressão 

hidráulica do capilar glomerular e consequentemente aumento na pressão de ultrafiltração, o 

que contribui para a manutenção ou até leve aumento no RFG e o aumento na FF. No entanto, 

o co-tratamento com Losartan normalizou a FF apenas no grupo de animais tratados por 7 

dias, indicando que neste período de tratamento a Ang II está envolvida. O grupo de animais 

tratados com leptina + Losartan por 28 dias não teve a sua FF completamente normalizada, 

indicando que neste período de tratamento mais prolongado não apenas a Ang II, mas também 

outros fatores como, por exemplo, a ativação simpática e ET-1 estão atuando na queda do 

FPR. É importante ressaltar que o FPR dos animais do grupo Leptina + Losartan não é 

estatisticamente diferente em relação ao grupo Losartan nem ao grupo Leptina, indicando que 

houve uma atenuação deste efeito.  

O aumento na FF, que é a relação entre o RFG e o FPR, refletiu também no aumento 

do fluxo urinário dos animais tratados com leptina, porém isso ocorreu apenas no grupo 

tratado por 7 dias. Já foi bem descrito que a infusão aguda de leptina produz aumento na 

natriurese e diurese em ratos normais 
52

, sem alterações na pressão arterial e RFG 
13; 52; 116

. Por 

outro lado, em ratos espontaneamente hipertensos e obesos, este efeito está atenuado 
13; 52

. A 

manutenção do fluxo urinário no grupo de animais tratados com leptina por 28 dias pode ser 

uma resposta compensatória ao período de tratamento mais prolongado e vai de encontro aos 
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achados de Gunduz et al. (2005) 
60

, que também não observaram alterações no fluxo urinário 

dos animais cronicamente tratados (28 dias).  

No estudo de Villareal et al. (1998) 
52

 foi sugerido que o aumento na fração de 

excreção de Na
+
, sem alterações significativas no clearance de creatinina ou no sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, ocorria devido a uma indução de natriurese por mecanismo 

tubular. A identificação de receptores de leptina na medula renal, principalmente nos ductos 

coletores medulares, sugere que este segmento é um possível alvo para as ações da leptina 
57; 

58
. Apesar da infusão aguda de leptina induzir aumento na excreção renal de Na

+
, ainda há 

controvérsias sobre os efeitos no manejo de Na
+
 na hiperleptinemia crônica 

60
. Kuo et al. 

(2001) 
48

, não observaram alterações na excreção renal de Na
+
 no tratamento crônico com 

leptina, enquanto que Beltowski et al. (2004) 
46

 demonstraram retenção de Na
+
 e Gunduz et 

al. (2005) 
60

 observaram um efeito natriurético. As razões para estas discrepâncias entre os 

estudos não estão claras, porém há diversas diferenças nos protocolos experimentais, como 

duração, dose e via de administração da leptina. Nossos resultados também indicaram um 

efeito natriurético da leptina no grupo de 7 dias, que foi revertido no grupo Leptina + 

Losartan. De fato, os nossos resultados indicam que o aumento na FE Na
+
 deve ser devido a 

um efeito tubular e em consequência do aumento do fluxo urinário, uma vez que a carga 

filtrada deste íon (CFNa
+
) manteve-se inalterada. Já em relação ao K

+
, não houve alteração na 

carga filtrada, na carga excretada e na fração de excreção no tratamento com leptina por 7 

dias. Já no grupo de 28 dias, concomitante à manutenção do fluxo urinário, não foram 

observadas alterações na carga excretada e fração de excreção de Na
+
 e K

+
, o que reforça o 

efeito tubular da leptina. 

Beltowski et al. (2004) 
46

 e Gunduz et al. (2005) 
60

 já sugeriam que a leptina deve agir 

primariamente sobre a reabsorção e secreção tubular, uma vez que não há alterações no RFG. 

Assim, no grupo de 7 dias observamos um aumento simultâneo do fluxo urinário e fração de 

filtração de Na
+
, enquanto que no grupo de 28 dias, nenhum destes parâmetros foi alterado. 

Portanto, a resposta observada no grupo de 7 dias parece estar realmente associada a um 

mecanismo tubular. É importante ressaltar que embora ainda não se saiba os exatos locais de 

expressão dos receptores de leptina no rim, é possível que haja uma ação direta da leptina 

sobre os transportadores renais, que também poderia estar participando destas modulações na 

excreção de íons.  

Nossos dados não demonstraram alterações nos parâmetros relacionados ao equilíbrio 

ácido-base nos animais tratados por 7 dias, como: carga excretada de amônio, osmolalidade 

urinária, pH urinário e plasmático e concentração de HCO3
-
 plasmático. Portanto, o equilíbrio 
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ácido base dos animais está preservado nos animais tratados por 7 dias. Já no grupo de 28 

dias, não foram observadas alterações no pH do plasma e da urina, nem na concentração de 

HCO3
-
 plasmático. No entanto, os grupos tratados com Losartan (Losartan e Leptina + 

Losartan) apresentaram uma queda na excreção de amônio.  Já é descrito que a Ang II é capaz 

de estimular a produção e o transporte de amônia no túbulo proximal 
117

. Assim, no 

tratamento por 28 dias com Losartan é provável que o bloqueio do receptor AT1 tenha afetado 

a produção e o transporte deste íon, o que refletiu na diminuição da sua carga excretada.  

 Os estudos histológicos demonstraram que o tratamento com leptina por 7 dias não 

alterou a estrutura tubular e intersticial, no entanto, induziu um aumento da área glomerular 

nos animais do grupo Leptina. Interessantemente, os animais do grupo Leptina tratados por 28 

dias tiveram uma hipertrofia glomerular acentuada em relação aos animais tratados por 7 dias, 

além de aparente dilatação tubular e infiltração intersticial, demonstrando que o período de 

exposição à hiperleptinemia é capaz de agravar a injúria renal. A normalização da hipertrofia 

glomerular nos animais do grupo Leptina + Losartan em ambos os períodos de tratamento 

demonstra que há a participação da Ang II, via receptor AT1, nesta injúria. A hipertrofia 

glomerular é considerada um evento importante na progressão do dano glomerular 
108

. 

 Associada à hipertrofia glomerular, os animais tratados com leptina por 7 e 28 dias 

exibiram uma maior marcação de desmina, um importante marcador de lesão glomerular. A 

expressão normal de desmina na maioria das linhagens de ratos está confinada às células 

mesangiais e os podócitos apenas expressam desmina após injúria 
108

. A hipertrofia 

glomerular e o aumento da expressão de desmina estão associados à albuminúria observada 

nos animais do grupo Leptina e que foi normalizada no grupo Leptina + Losartan, em ambos 

os tempos de tratamento.  Além disso, os animais tratados por 28 dias apresentaram uma 

significativa infiltração de macrófagos (marcados pela proteína ED-1) para o tecido renal, 

indicando um processo inflamatório local.   

 Uma vez que os efeitos da hiperleptinemia foram sensíveis ao co-tratamento com 

Losartan, consideramos que a investigação da ativação de SRA intrarenal no grupo de 28 dias, 

em que os efeitos do tratamento com leptina são mais pronunciados, seriam importantes para 

podermos elucidar as interações entre a leptina e o SRA. No entanto, nossos resultados de 

PCR em tempo real não demonstraram a ativação do SRA intrarenal. Sendo assim, os efeitos 

renais causados pela interação entre leptina e Ang II não são por ativação do SRA intrarenal, 

mas sim SRA sistêmico. O aumento na expressão do RNAm da renina observado nos grupos 

Losartan e Leptina + Losartan deve-se ao bloqueio do mecanismo de feedback negativo sobre 

a síntese e a secreção de renina pelas células justaglomerulares. A Ang II inibe a secreção de 
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renina diretamente, por um feedback que ocorre via receptor AT1 e também indiretamente, 

através do mecanismo vasopressor e aumento de pressão arterial 
118; 119

. Assim, ao tratarmos 

os animais com Losartan, ocorre o bloqueio destes efeitos e aumento da transcrição do gene 

da renina. Surpreendentemente, não observamos aumento da expressão do gene da renina no 

grupo Leptina, apesar de os nossos resultados sugerirem que há ativação do SRA. No entanto, 

também já foi demonstrado que doses subpressoras de Ang II inibem a secreção de renina, 

sugerindo um efeito independente da pressão arterial sobre a liberação de renina 
120;

 
118

. Dado 

que os animais do nosso estudo tiveram uma elevação da PA, porém sem atingirem um estado 

hipertensivo, a concentração de Ang II no plasma pode estar suficientemente elevada para 

causar injúria renal, porém não suficientemente elevada para alterar a síntese e secreção de 

renina.  

Os achados de lesão glomerular, hipertrofia glomerular e albuminúria observados nos 

estudos in vivo, apesar da ausência de alterações no RFG, indicam que os glomérulos são 

alvos para os efeitos da leptina.  O tufo glomerular é composto de 3 tipos celulares: células 

endoteliais dos capilares glomerulares, podócitos e células mesangiais. Juntamente com a 

membrana basal glomerular, o endotélio e os podócitos formam a barreira de ultrafiltração 

glomerular.  

As células mesangiais produzem matriz extracelular, estão em contato direto com as 

células endoteliais glomerulares e separadas dos podócitos pela membrana basal glomerular. 

Elas mantém a integridade do tufo glomerular, formando um arcabouço que suporta os 

capilares. Além disso, as células mesangiais produzem diversos fatores de crescimento e 

outras proteínas importantes para a fisiologia dos podócitos e das células endoteliais 

glomerulares 
121

.  

Han DC et al. (2001), demonstraram que as células mesangiais expressam a isoforma 

ObRa, mas não a isoforma ObRb de receptores para leptina 
56

. Além disso, as células 

mesangiais expressam todos os componentes do SRA e são capazes de gerar Ang II 

localmente, ou seja, expressam RNAm para angiotensinogênio, ECA, renina e receptores de 

Ang II 
77

.  As células mesangiais em cultura são capazes de sintetizar, estocar e secretar a 

renina em suas duas formas: ativa e inativa 
78

. Sendo assim, as células mesangiais são 

possíveis alvos para a ação da leptina e podem sintetizar e secretar fatores que atuam 

paracrinamente sobre as demais células glomerulares. Vale ressaltar também que, apesar de 

não ter observado alterações na expressão dos componentes do SRA no tecido renal como um 

todo, isso não exclui a possibilidade de modulação deste sistema em células isoladas.  
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O tratamento com leptina aumentou a apoptose das células mesangiais tratadas com 

leptina nas concentrações de 100 e 250 ng/ml nos período de 72 horas. Nossos dados estão de 

acordo com a literatura, uma vez que o grupo de Wolf G e Ziyadeh FN observou que  a 

leptina estimula a proliferação de células endoteliais dos capilares glomerulares, porém não 

tem efeito mitogênico sobre as células mesangiais 
55

.  
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Em conclusão, nossos dados demonstram que o tratamento com leptina induz aumento 

progressivo da pressão arterial, bem como das alterações na função e na morfologia renal. O 

tecido renal é alvo da ação da leptina direta e indiretamente, apresentando lesão glomerular e 

infiltração de macrófagos. As alterações são, em grande parte, normalizadas com o Losartan, 

evidenciando uma interação entre a leptina e a Ang II na injúria renal, neste modelo 

experimental. No entanto, não foi observado aumento na expressão dos componentes do SRA 

intrarenal como em outros modelos de hipertensão arterial e injúria renal.   

Estes achados histológicos são os primeiros a demonstrar tais tipos de lesão da 

ultraestrutura glomerular em animais com hiperleptinemia. Assim, consideramos que são 

estudos de grande importância para compreendermos como a hiperleptinemia pode afetar a 

função e morfologia glomerular, contribuindo assim para a gênese e manutenção da elevação 

da pressão arterial neste modelo experimental.  

Uma vez que os dados dos estudos in vivo demonstraram um importante papel da 

leptina associada ao SRA em induzir injúria glomerular, consideramos que os estudos in vitro 

da ação da leptina sobre a ativação do SRA e também da ET-1 em células mesangiais e 

podócitos serão importantes para a compreensão de como este hormônio pode afetar 

funcionalmente e morfologicamente  diferentes tipos celulares que compõem os glomérulos. 

Assim, apesar de preliminares, os estudos in vitro, indicam que a leptina é capaz de induzir 

apoptose de células mesangiais.  
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