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RESUMO  

 

Ratos espontaneamente hipertensos (SHR) são modelos apropriados para o estudo 

da hipertensão essencial. Os canais ativados por hiperpolarização e modulados por 

nucleotídeos cíclicos (HCN) são expressos em células excitáveis e não excitáveis, 

incluindo células marcapasso cardíacas e células renais, respectivamente. 

Considerando que a redução da frequência cardíaca (FC) melhora a perfusão 

coronariana e o desempenho cardíaco, a Ivabradina (IVA) - um bloqueador de 

canais HCN - surgiu como um fármaco importante que diminui a FC sem alterar o 

inotropismo cardíaco, porém pouco se sabe de sua atuação nos rins. O objetivo 

deste estudo foi avaliar os efeitos do tratamento crônico com a IVA sobre 

parâmetros hemodinâmicos, função e estrutura renal e cardíaca e expressão gênica 

dos canais HCN nos rins e no coração de ratos SHR.  Para realização desse estudo, 

os animais foram divididos em 4 grupos durante 14 dias: 1) WKY tratado com PBS 

(WKY PBS: 1 mL/kg; i.p.; n=10); 2) SHR tratado com PBS (SHR PBS: 1 mL/kg; i.p.; 

n = 13); 3) WKY tratado com IVA (WKY IVA: 1 mg/kg; i.p.; n=10); e 4) SHR tratado 

com IVA (SHR IVA: 1 mg/kg; i.p.; n=16). A pressão arterial sistólica dos animais foi 

aferida antes e durante o período do tratamento com a Ivabradina (1º, 7º e 11º dias) 

através do método indireto utilizando o medidor de pressão caudal.  No 11º dia de 

tratamento, os animais foram colocados em uma gaiola metabólica para coleta da 

urina de 24 horas e posterior análise da ingestão hídrica e volume urinário. No 12º 

dia, os animais foram submetidos à canulação da artéria femoral para registro e 

obtenção da medida direta da pressão arterial que ocorreu no 14º dia de tratamento. 

Foram avaliados os marcadores séricos e urinários de função renal. Observou-se 

que a IVA foi capaz de reduzir o valor da PAS somente nos animais SHR já no 

sétimo dia de tratamento (SHR IVA: 182 mmHg vs. SHR PBS: 218 mmHg; p= 

0,0013).  A medida direta da pressão arterial demonstrou que o tratamento crônico 

com IVA, como esperado, reduziu a FC no grupo SHR IVA (296,8±8,04 bpm vs. SHR 

PBS: 371,3±6,082 bpm; p<0,0001). Interessantemente, verificou-se uma redução da 

PAM nos animais SHR IVA quando comparado aos SHR PBS (137,3±3,93 mmHg 

vs. 155,5±6,14 mmHg; p= 0,0048). Os dados bioquímicos séricos e urinários não 

foram alterados com o tratamento com a IVA. Avaliação dos parâmetros 

morfofuncionais renais mostraram redução dos infiltrados inflamatórios e diminuição 
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da densidade glomerular e no tecido cardíaco a IVA preveniu a resposta inflamatória 

e redução do diâmetro dos cardiomiócitos. A avaliação da expressão gênica de 

HCN2 e HCN4 no rim e no coração mostrou que a IVA aumentou a expressão de 

HCN2 renal, e no coração reduziu a expressão do HCN4.  Portanto, esses dados 

mostram que o tratamento com a Ivabradina previne a reposta inflamatória cardíacas 

e promove redução da pressão arterial em ratos SHR. 

 

Palavras-chave: Canais HCN; rim; Ivabradina; hipertensão 
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 ABSTRACT    

 

Spontaneously hypertensive rats (SHR) are appropriate models for the study of 

essential hypertension. This pathology is linked to hyperpolarization-activated cyclic 

nucleotide-gated (HCN) channels function, which are expressed in excitable and 

non-excitable cells, including cardiac pacemaker cells and renal cells, respectively. 

Considering that the reduction in heart rate (HR) improves coronary perfusion and 

cardiac performance, Ivabradine (IVA) – an HCN channel blocker–emerged as an 

important drug that reduces HR without altering cardiac inotropism, however few data 

about IVA performance in the kidneys are available. The aim of this study was to 

evaluate the effects of chronic treatment with IVA on renal function, renal regulation 

of blood pressure and the gene expression of HCN channels in the heart and kidneys 

of SHR rats. To perform this study, rats were divided into 4 groups treated for 14 

days: 1) WKY treated with PBS (WKY PBS: 1 mL / kg; i.p; n = 10); 2) SHR treated 

with PBS (SHR PBS: 1 ml / kg; i.p; n = 12); 3) WKY treated with IVA (WKY IVA: 1 

mg/kg; i.p; n = 10); and 4) SHR treated with IVA (SHR IVA: 1 mg/kg/day; i.p; n = 14). 

The systolic blood pressure of the rats was measured before and during the 

treatment period with IVA (1st, 7th and 11th days) using the flow pressure meter 

indirect method. On the 11th day of treatment, rats were placed in a metabolic cage 

for 24-hour and their urine was collected for subsequent analysis of markers for renal 

urinary function and water intakeassessment; on the 12th day, rats were subjected to 

femoral artery cannulation and on the 14th of treatment, the direct blood pressure 

measurement was recorded. It was observed that IVA was able to reduce the SBP 

parameteronly in SHR animals on the 7thday of treatment (SHR IVA: 182 mmHg vs. 

SHR PBS: 218 mmHg; p= 0.0013). Direct blood pressure measurement showed that 

chronic treatment with IVA, as expected, reduced HR in the SHR IVA group 

(296.8±8.04 bpm vs. SHR PBS: 371.3±6.082 bpm; p<0.0001). Interestingly, there 

was a reduction in MAP in SHR IVA animals when compared to SHR PBS 

(137.3±3.93 mmHg vs. 155.5±6.14 mmHg; p=0.0048). Serum and urinary 

biochemical data were not altered with IVA treatment. Evaluation of renal 

morphofunctional parameters showed a reduction in inflammatory infiltrates and 

decrease in glomerular density and, in cardiac tissue, IVA prevented the 

inflammatory response and reduced the diameter of cardiomyocytes. The evaluation 
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of HCN2 and HCN4gene expression in kidney and heart showed that IVA increased 

the expression of renal HCN2 mRNA, and reduced the HCN4 mRNA in the heart. 

Therefore, these data show that treatment with Ivabradine prevents inflammatory 

response cardiac and promotes blood pressure reduction in SHR rats. 

 

Keywords: HCN channels; kidney; Ivabradine; hypertension 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 
 

1.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial 

caracterizada por uma elevação sustentada da pressão arterial sistólica maior ou 

igual 140 mmHg e/ou pressão diastólica maior ou igual a 90 mmHg aferida em pelo 

menos 2 momentos diferentes e sem utilização de medicamentos anti-hipertensivos. 

Está associada a distúrbios metabólicos, com alterações na estrutura e função de 

órgãos alvos. A dislipidemia, obesidade e diabetes podem agravar o quadro 

hipertensivo. A hipertensão também está associada à doença renal crônica, acidente 

vascular, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca entre outras (Barroso et 

al., 2021). 

Análise de dados mundiais referentes à HAS realizada entre os anos de 1990 

e 2019 verificou que o número de pessoas hipertensas com idade entre 30 a 79 

anos dobrou neste período (NCD Risk Factor Collaboration, 2021). A HAS é 

considerada um grave problema de saúde pública, sendo um dos principais fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (WHO, 2013). No 

Brasil, segundo dados do Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) cerca de 32,5% de indivíduos adultos e 60% dos idosos são 

hipertensos, sendo esta doença responsável por aproximadamente 50% das mortes 

por doença cardiovascular. Segundo dados do Ministério da Saúde, a população de 

adultos com diagnóstico médico de HAS se manteve estável entre 2006 a 2018, 

porém entre o sexo masculino observou-se um aumento de 13,3% (BRASIL, 2018). 

A hipertensão arterial é definida como essencial (ou primária) quando não há 

causas conhecidas para elevação da pressão, tais como, tumores da adrenal, uso 

crônico de corticosteróides, aldosteronismo primário, entre outras. Esse é o tipo de 

hipertensão mais comum sendo que a hereditariedade, alta ingestão de sódio, 

estresse, obesidade, tabagismo, idade, etnia e sedentarismo, entre outros fatores 

podem contribuir para seu desenvolvimento (Mullins, 2006). Situações em que a 

pressão arterial é elevada de forma secundária a um fator conhecido é chamada de 

hipertensão secundária e tem prevalência de 5 a 10 % (Yan et al., 2014). 
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Desde a década de 50 é possível tratar a HAS com medicamentos, porém a 

maioria dos pacientes não a tratam adequadamente aumentando o risco de 

complicações como o surgimento de doença arterial coronária, insuficiência cardíaca 

e renal (Dib & Ferraz, 2010). 

A hipertensão arterial afeta o funcionamento normal de diversos órgãos, 

destacando os rins que possuem papel fundamental na regulação da pressão.  

Ljutic´ & Kes (2003) observaram que a pressão sistólica maior que 200 mmHg 

aumenta consideravelmente o risco de surgimento de doença renal crônica quando 

comparado a uma pressão sistólica dentro dos parâmetros normais. A HAS não 

controlada expõe os rins a altas pressões de perfusão, possibilitando o surgimento 

de uma fibrose crônica do parênquima renal, levando à perda funcional deste órgão 

e determinando um quadro grave de doença renal terminal. No Brasil, a principal 

causa de terapia renal substitutiva é a hipertensão arterial (Neves et al., 2020)  

Sendo considerada um problema de saúde grave e recorrente, a HAS é muito 

estudada tanto clínica quanto experimentalmente. Dentre os modelos animais para 

estudo da hipertensão arterial, o rato espontaneamente hipertenso (SHR) tem sido 

amplamente utilizado em diversos experimentos para a compreensão e identificação 

de novos fármacos para a prevenção/tratamento desta doença (Jin et al., 2019; Man 

et al., 2020). Criado por Okamoto e Aoki (1963) apresentam fisiopatogenia muito 

parecida com a hipertensão primária em humanos. Esses autores, na década de 60, 

avaliaram diversos ratos Wistar procedentes do Centro de Animais da Universidade 

de Kyoto. A pressão arterial encontrada variava entre 120-140 mmHg. Foram feitos 

então, quatro acasalamentos entre um macho que apresentava a pressão arterial 

em torno de 145-175 mmHg e uma fêmea (com valores de pressão arterial entre 

130-140 mmHg). Observou-se que muitos desses descendentes apresentaram 

elevação da pressão arterial com 20 semanas e um número ainda maior após 30 

semanas de vida. Os pesquisadores então realizaram o cruzamento entre irmãos 

hipertensos e observaram que os ratos nasciam com pressão arterial elevada. Esses 

cruzamentos foram feitos até que toda a colônia obtida apresentasse pressão 

arterial superior a 180 mmHg com 20 semanas de vida, dessa forma surgiu os 

animais SHR (Okamoto e Aoki, 1963).  

A pressão arterial desses ratos aumenta a partir da 5ª semana de vida, sendo 

que entre a 7ª e 15ª semanas, esse aumento já alcança um nível que é considerado 
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hipertensão espontânea. Entre a 20ª a 28ª semana a pressão arterial alcança uma 

estabilidade. O aumento da pressão arterial nesses animais está associado ao 

aumento da resistência periférica total e ao débito cardíaco que pode estar normal 

ou diminuído (Potts et al., 1998). Além disso, pesquisadores verificaram que o 

desenvolvimento da hipertensão nessa linhagem provoca uma hipertrofia cardíaca 

(Thomas et al., 1997). Os SHR também apresentam um desbalanço autonômico da 

frequência cardíaca e da pressão arterial, o que está relacionado com lesões em 

órgãos alvo como o rim, envolvido na origem e manutenção da pressão arterial por 

atuar na regulação a longo prazo da pressão arterial (Fazan et al., 2001). 

 

1.2 REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
 

A pressão arterial é controlada por mecanismos de curto, médio e longo 

prazo. Essa regulação é um processo de difícil compreensão, sendo dependente da 

ação integrada dos sistemas cardiovascular, neural, renal e endócrino (Campagnole-

Santos & Haibara, 2001). Brevemente, os mecanismos de ação rápida são 

responsáveis pela regulação a curto e médio prazo, envolvendo processos ativados 

em segundos, minutos ou horas.  

Os mecanismos neurais, arco reflexos do barorreceptor e do quimiorreceptor 

e a isquemia do sistema nervoso central são mecanismos acionados a curto prazo. 

O barorreflexo controla as variações da pressão arterial opondo-se a grandes 

variações. O quimiorreflexo, por sua vez, é ativado com mudanças específicas nos 

níveis de oxigênio e da tensão do dióxido de carbono e do pH controlando a 

respiração e a circulação.  Os receptores cardiopulmonares têm como estímulo a 

distensão cardíaca e a presença de agentes químicos (Irigoyen et al., 2003; 

Vasquez et al., 1997). Desta forma, esses mecanismos atuam respondendo 

rapidamente a variações bruscas da hemodinâmica circulatória, sendo responsáveis 

pela regulação momento a momento da pressão arterial e manutenção do fluxo 

sanguíneo adequado nos diferentes tecidos. Porém, os mecanismos neurais 

apresentam uma adaptação, ou seja, após alguns minutos ou horas, não há mais 

reconhecimento das alterações da pressão arterial como anormais (Guynet, 2006). 

Os mecanismos hormonais (i.e.: sistema renina-angiotensina-aldosterona, L-

arginina-óxido nítrico e vasopressina) são recrutados mais lentamente quando 
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ocorrem alterações da pressão arterial. Esses não sofrem adaptação e possui ação 

mais duradoura que os mecanismos neurais (Irigoyen et al., 2001; Zhuo et al., 2013).  

A longo prazo, o rim exerce papel fundamental,  regulando a pressão arterial 

através da homeostase do volume do fluido extracelular, determinado pelo volume 

de sódio. O equilíbrio entre a ingestão e excreção é importante para o volume do 

fluido extracelular (Mulins et al., 2006). 

Os efeitos do aumento crônico da pressão arterial no débito urinário ocorrem 

não apenas devido aos efeitos hemodinâmicos diretos sob a excreção renal, mas 

também aos efeitos indiretos, mediados por alterações nervosas com a diminuição 

da atividade do sistema nervoso simpático e hormonais através da angiotensina II e 

aldosterona que tendem a reduzir a excreção renal de sódio e água (Guyton, 1991, 

1992). 

Em 1831, Richard Bright, afirmou pela primeira vez, que a hipertensão arterial 

essencial poderia ser uma doença renal primária, criando assim, o conceito de 

origem renal da doença cardiovascular (Harlos & Heidalnd, 1994). Alguns anos mais 

tarde, em 1869, Mahomed sugeriu a hipertensão como causa da doença renal. 

Posteriormente, foi demonstrado, tanto em estudos com animais tanto em humanos, 

o papel da função excretora renal no controle da pressão sanguínea e do excesso 

de fluido na hipertensão (Lendingham & Cohen, 1963). Em 1967, foi demonstrado 

que os rins tinham uma importância primária na regulação da pressão arterial. 

Guyton e Coleman observaram que uma vasoconstrição sistêmica não provocava 

aumento sustentado na pressão arterial quando a função renal estava preservada. 

Já uma função renal alterada podia contribuir para uma elevação da pressão arterial 

ou impedir que os níveis da pressão voltassem a valores normais após um aumento 

sustentado da mesma. Portanto, a hipertensão pode ser o resultado de uma redução 

da capacidade de eliminar sódio após uma alta ingestão ou por impossibilidade de 

promover uma natriurese pressórica (Guyton e Coleman, 1967). Foi verificado em 

animais SHR que o avançar da idade promoveu elevação da pressão arterial assim 

como aumento da lesão renal e da inflamação (Komatsu et al., 1995; Chou et al., 

1998).Estudo realizado em ratos SHR observou que o tratamento com 

imunossupressores nessa linhagem reduziram a Pressão Arterial Sistólica a níveis 

normais durante o tratamento, coincidindo com redução dos infiltrados inflamatórios 
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e do estresse oxidativo no rim, sugerindo portanto, que o processo inflamatório renal 

relaciona-se intimamente com a hipertensão (Rodriguez-Iturbe et al., 2002). 

Em uma condição patológica o rim pode ser a causa da hipertensão e pode 

também sofrer os seus efeitos lesivos mantendo o ciclo vicioso de “Klahr”, o que 

favorece o avanço das lesões até estágios de uma insuficiência renal terminal 

(Klahr, 1989).  

Os mecanismos de excreção de sódio e água, essenciais para a regulação da 

pressão arterial a longo prazo, são mediados por proteínas transportadoras 

(aquaporinas) e canais iônicos, dentre os quais os canais de cálcio que apresentam 

uma regulação positiva na hipertensão arterial enquanto a expressão dos canais de 

potássio encontra-se reduzida (Cox & Rusch et al., 2002) além disso foi verificado 

que a expressão da subunidade formadora de poros desses canais encontra-se 

elevada em animais hipertensos em comparação com animais normotensos (Joseph 

et al, 2013). 

Portanto, evidências sugerem que as subunidades dos canais iônicos 

desempenham um papel importante no controle da pressão arterial e a expressão 

dessas subunidades sofrem mudanças durante a hipertensão.  

 

1.3 CANAIS CATIÔNICOS ATIVADOS POR HIPERPOLARIZAÇÃO E 

MODULADOS POR NUCLEOTÍDEOS CÍCLICOS (HCN) 
 

Os canais iônicos HCN são responsáveis pela atividade marcapasso e 

regulação da frequência cardíaca no nodo sinoatrial, onde foram observados pela 

primeira vez (DiFrancesco, 1986; 1993).  Esses canais também foram identificados 

nas fibras de Purkinje (DiFrancesco, 1981), em seguida no músculo atrial e 

ventricular (Yu et al., 1993), em neurônios centrais e periféricos (Pape, 1996), e mais 

recentemente, em tecidos não excitáveis, como o renal (Bolívar et al., 2008).  

Existem quatro isoformas identificadas desse canal, HCN1, HCN2, HCN3, 

HCN4 todas elas apresentam subunidades heterotetrâmeras (Accili et al., 2002). 

Todas as isoformas do canal HCN são compostas por seis domínios 

transmembranares (S1-S6). No domínio S4 encontra-se o sensor de voltagem. Nos 

domínios S5 e S6 é formado o poro do canal, que apresenta uma sequência de 

GYG, comum em canais permeáveis para K+. Na região C-terminal do peptídeo está 
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localizado o sítio de ligação para a adenosina monofosfato cíclica (AMPc) 

(DiFrancesco e Tortora, 1991; Scicchitano et al., 2012). 

A ligação do AMPc aos canais HCN promove uma mudança conformacional 

da proteína, permitindo ao canal permanecer aberto durante períodos de 

hiperpolarização.  A ligação de AMPc para canais HCN2 e HCN4 muda sua curva de 

ativação para potenciais mais despolarizados. As isoformas HCN1 e HCN3 são 

pouco afetados pelo AMPc (Wahl-Schott e Biel 2009). A ligação alostérica durante a 

configuração aberta é favorável para a estabilidade da conformação de abertura 

(DiFrancesco e Mangoni, 1994; DiFrancesco, 1999). 

No coração, os canais HCN participam do processo despolarização 

espontânea da membrana dos cardiomiócitos sinusais. Tal despolarização configura 

uma etapa importante (fase 4) do potencial de ação sinusal, permitindo que as 

células do nodo sinoatrial atuem como o marcapasso natural do coração e 

determinem o batimento cardíaco. Assim, a frequência cardíaca é determinada 

intrinsecamente pela despolarização do nodo sinoatrial e modulada extrinsecamente 

pelo sistema nervoso autônomo (Brown et al., 1979).  

A despolarização espontânea sinoatrial é decorrente da variação de 

diferentes correntes iônicas, tais como: decaimento e fluxo de potássio, e ativação 

do influxo de sódio, influxo de cálcio do tipo L (ICaL) e do tipo T (ICaT), e 

principalmente da corrente funny (If) (Monfredi et al., 2010), cujo nome é justificado 

pelas características distintas que apresenta em relação as outras correntes 

cardíacas, uma vez que é ativada durante a hiperpolarização. Portanto, o canal HCN 

permite a passagem da corrente If através do fluxo dos íons sódio e potássio na 

célula, gerando a despolarização espontânea da membrana, o que corresponde ao 

intervalo diastólico (DiFrancesco, 2006).  Quando o limiar de excitabilidade é 

alcançado mais canais de cálcio se abrem, iniciando a despolarização da célula, 

momento correspondente a fase 0 do potencial de ação. Ao final dessa fase, os 

canais para cálcio se fecham e os canais para potássio se abrem, iniciando a fase 

de repolarização das células marcapasso (Roden e George, 1997) (Figura 1). 
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Figura 1: Potencial de ação da célula do nó sinoatrial. Fase 4: Despolarização diastólica lenta; Fase 
0: Despolarização; Fase 3: Repolarização.  Fonte: Pinnell, Turner e Howell, 2007. 

 

 A corrente If que passa pelos canais HCN, principais responsáveis pela 

despolarização diastólica, também sofre a ação de outros estímulos, como a 

modulação simpática e parassimpática (Accily et al., 2002). Assim, a inibição da 

corrente If através do bloqueio dos canais HCN, reduz a frequência cardíaca sem 

efeitos colaterais, como a redução da força de contração cardíaca decorrente do 

bloqueio beta-adrenérgico. A figura 2 demonstra que a redução da frequência 

cardíaca pode gerar benefícios sobre a insuficiência cardíaca, comorbidades, 

remodelamento e isquemia cardíaca e aterosclerose.  
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Figura 2: Efeitos positivos da redução da frequência cardíaca devido a ação da Ivabradina, 
bloqueando os canais HCN. Fonte: Reil e Böhm, 2008. 

 

Bolívar e colaboradores (2008) identificaram pela primeira vez a expressão de 

canais HCN em tecidos não excitáveis, mais precisamente, nos rins – situação 

inusitada, considerando que até então estes canais haviam sido encontrados apenas 

em tecidos excitáveis. Esses pesquisadores observaram a transcrição de genes de 

HCN1, 2 e 4 tanto em cultura de células tanto na medula interna renal. Neste estudo 

foi sugerido que a expressão de canais HCN no ducto coletor da medula está 

relacionado com o equilíbrio osmótico e na geração da força osmótica intracelular 

necessária para conduzir a reabsorção de água e uréia estimulada pela 

vasopressina. Posteriormente, outros autores também constataram a expressão 

desses canais nos rins de ratos (Carrisoza-Gaytán et al., 2011; Lopez-Gonzalez et 

al., 2016) e a presença da isoforma HCN3 na bexiga e na junção da pelve renal 

(Hurtado et al., 2010; Xue et al., 2012). Foi demonstrado que essa isoforma, 

apresenta atividade peristáltica ureteral, tendo participação no controle do 

peristaltismo do trato urinário (Hurtado et al., 2010). Adicionalmente, Carrisoza-

Gaytán et al. (2011) mostrou que a isoforma HCN2 participa da homeostase ácido-

base, através da captação de NH4+ na região basolateral da membrana das células 

principais e alfa-intercaladas no rim de ratos. Outro estudo realizado em ratos Wistar 

verificou a transcrição de RNAm de todas as isoformas no rim, sendo HCN2 a mais 

abundante (Calejo et al., 2014). 
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Contudo, ainda se conhece muito pouco a respeito da função dos canais HNC 

renais. Essa escassez de informações suscita ampla possibilidade de investigação 

acerca da interrelação entre a expressão-função destes canais no epitélio renal. 

Nesse sentido, o bloqueio dos canais HCN pode ser importante para o tratamento de 

doenças cardiovasculares, tal como a hipertensão que está fortemente associada ao 

desenvolvimento e agravo de doenças renais.  

 

1.4 IVABRADINA 

 

Considerando que a inibição da corrente If promove redução da FC sem 

comprometimento do bombeamento cardíaco, fármacos que atuam sobre o seu 

bloqueio configuram uma interessante estratégia de tratamento para doenças 

cardiovasculares. 

A Ivabradina (IVA) é indicada para tratamento de indivíduos com angina 

crônica estável e função sinusal normal que apresentam contraindicação aos 

fármacos β-bloqueadores (Joannides et al., 2006).  

Em relação às características fisicoquímicas, a Ivabradina apresenta um 

grupo benzacepinona e um grupo benxociclobutano unidos por uma cadeia 

azapentano (Figura 3). Em pH fisiológicos encontra-se na forma catiônica e possui 

coeficiente de partição de água/etanol de 0,95, propriedades que o torna hidrofílico 

(Vaquero et al., 2007). 

 

Figura 3: Representação química da Ivabradina. Fonte: Vaquero et al., 2007. 

 

Ela se destaca por sua ação inibitória da corrente funny (If) através de 

bloqueio seletivo e específico de canais HCN localizados nas células do nodo 

sinoatrial (DiFrancesco e Tortora, 1991). A Ivabradina atravessa a membrana da 

célula e no citoplasma ela se liga do lado interno do poro do canal quando este 

encontra-se aberto, inibindo sua ativação, impedindo a entrada de íons sódio e saída 
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de íons potássio através da membrana celular (Bucchi et al., 2002). Portanto, o 

bloqueio da corrente If acontece somente durante períodos de hiperpolarização do 

potencial de ação (DiFrancesco, 2005). Sua ação promove uma diminuição na 

inclinação da despolarização diastólica lenta, aumentando o intervalo entre dois 

potenciais de ação sucessivos reduzindo assim a frequência cardíaca (Vaquero et 

al., 2007), como demonstrado na figura 4. 

 

Figura 4: Representação do mecanismo de ação da Ivabradina no nodo sinoatrial. O bloqueio do 
canal HCN diminuindo a inclinação da despolarização diastólica lenta, aumentando o intervalo entre 
dois potenciais de ação sucessivos e reduzindo a frequência cardíaca. Fonte: DiFrancesco e Camm, 
2004. 

Embora a Ivabradina seja um inibidor seletivo de canais HCN, reduzindo a 

frequência cardíaca, diversos efeitos pleiotrópicos positivos têm sido observados. 

Ratos dislipidêmicos tratados com Ivabradina apresentaram vasodilatação 

dependente do endotélio à acetilcolina nas artérias renais e cerebrais e uma melhora 

na disfunção endotelial renovascular (Drouin et al., 2008). Camundongos knouckout 

para Apo E tratados com o fármaco apresentaram melhora da disfunção endotelial, 

redução do estresse oxidativo vascular e a formação de lesões ateroscleróticas 

(Custodis et al., 2008). A administração de Ivabradina em camundongos (dose oral 

de 10 mg/kg por dia) melhorou a função endotelial peniana, reduzindo o estresse 

oxidativo e a fibrose nesse órgão (Baumhakel et al., 2010). A redução da frequência 

cardíaca, provocada pela terapia com Ivabradina após infarto do miocárdio 

preservou a perfusão coronária através da redução do colágeno perivascular e, 

também pela diminuição da ativação do sistema renina-angiotensina. Além disso, foi 
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observada uma melhora do fluxo sanguíneo e diminuição da demanda de oxigênio 

(Zhang et al., 2010). Amstetter e colaboradores observaram que a Ivabradina altera 

a velocidade de condução intraventricular (Amstetter et al, 2021) e estudo publicado 

recentemente observou que a Ivabradina aumenta a força contrátil cardíaca devido a 

ativação da SERCA2a que resulta em aumento da concentração do cálcio no 

retículo sarcoplasmático (Xie et. al, 2020).  Estudos clínicos em andamento avaliam 

a possibilidade de indicação do uso desse fármaco para tratamento da fibrilação 

atrial (Fontenla et al, 2020). 

Diante do exposto, os benefícios da Ivabradina sobre o sistema 

cardiovascular são claramente comprovados. Contudo, não há estudos sobre os 

benefícios da Ivabradina sobre a homeostase renal, mesmo considerando sua 

estreita relação com a função cardíaca. Pouco ainda se conhece em relação ao 

aumento da frequência cardíaca sobre a função renal, mas sabe-se que essa 

elevação pode influenciar o risco de desenvolvimento de doença renal (Vukadinovi´, 

et al., 2017). Dados obtidos através do estudo SHIFT (Estudo randomizado, duplo-

cego, controlado por placebo, ensaio clínico de grupo paralelo realizado em 677 

centros em 37 países) mostraram que o aumento de 5 bpm em relação a FC basal  

foi um indicador de piora da função renal (Voors et al., 2014). 

Em 2012, um grupo de pesquisadores avaliaram o efeito dose resposta da 

Ivabradina sobre a injúria e perfusão renal, usando as doses diárias de 1,2 mg/kg e 

12 mg/kg em ratas Wistar. A injúria renal aumentou os níveis de creatinina sérica e o 

balanço nitrogenado devido ao aumento do stress oxidativo provocado, porém o 

tratamento com a dose de 0,6 mg/Kg de Ivabradina foi suficiente para melhorar 

esses parâmetros, enquanto a dose de 6 mg/kg não apresentou melhora dos 

parâmetros mostrando dessa forma um efeito dose-dependente (Beytur, et al., 2012).  

 O primeiro trabalho com a Ivabradina no nosso Laboratório foi realizado por 

Silva e Colaboradores (2016) onde os autores verificaram que ratos Wistar tratados 

com esse fármaco (2mg/kg, por 7 ou 8 dias) apresentaram redução da frequência 

cardíaca e nenhuma alteração nos reflexos cardiovasculares e na regulação 

autonômica tônica do coração assim como a atividade do nervo simpático renal 

(RSNA). Posteriormente, Guedes (2017) observou que ratos Fisher submetidos à 

desnutrição e tratados com Ivabradina (1mg/kg, por 8 dias) apresentaram melhora 

nas alterações autonômicas do coração e no remodelamento cardíaco. 
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Considerando que a Ivabradina – bloqueador seletivo e específico de canais HCN – 

apresentou efeito renoprotetor em estudos experimentais e clínicos, hipotetizamos a 

participação dos canais HCN sobre a função renal e, consequente, regulação renal 

da pressão arterial em ratos SHR tratados com esse fármaco.  
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2.OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar os efeitos do tratamento crônico com a Ivabradina sobre parâmetros 

hemodinâmicos, função e estrutura renal e cardíaca e expressão gênica dos canais 

HCN no rim e no coração de ratos SHR.  

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Avaliar o efeito crônico da Ivabradina sobre os níveis basais de frequência cardíaca 

(FC), pressão arterial média (PAM), sistólica (PAS) e diastólica (PAD) em ratos SHR. 

- Avaliar o efeito crônico da Ivabradina sobre os marcadores séricos e urinários de 

função renal. 

- Avaliar o efeito crônico da Ivabradina sobre o perfil histopatológico do rim e do 

coração. 

- Avaliar o efeito crônico da Ivabradina sobre a expressão gênica dos canais HCN2, 

e HCN4 no rim e no coração. 
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3.JUSTIFICATIVA 
 

A hipertensão arterial é uma desordem de causas complexas, contribuindo 

para outras doenças como falência renal e cardíaca, infarto do miocárdio e acidente 

vascular encefálico e está relacionado a altas taxas de mortalidade na população 

adulta mundial. Os animais SHR são considerados modelos adequados para estudo 

da hipertensão primária ou essencial. Apresentam frequência cardíaca mais elevada 

que os ratos Wistar Kyoto (WKY) devido ao aumento na frequência intrínseca do 

marcapasso cardíaco, que é conferida pelos canais HCN. Estes canais foram 

identificados em células excitáveis e não excitáveis, mas ainda se desconhece a 

importância desses canais sobre a função renal. Sendo a Ivabradina um inibidor 

seletivo de canais HCN capaz de reduzir a FC sem alterar o ionotropismo cardíaco e 

sabendo da existência dos canais HCN nos rins, este estudo justifica-se pela 

importância em se averiguar a participação desses canais sobre a função renal e, 

consequente, regulação renal da pressão arterial em ratos SHR. 
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4.MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Preparo de drogas e soluções utilizadas  
 

PBS (Salina tamponada com fosfato; pH 7,2): solução preparada pela diluição de 

8,18g de NaCl P.A., 1,98g de Na2HPO4.7H2O P.A. e 0,26 g de NaH2PO4.H2O P.A. 

(Synth, LABSYNTH Produtos para Laboratórios Ltda, Diadema, SP) em água ultra 

purificada (Milli – Q®) q.s.p. 1000mL. O pH da solução foi ajustado para 7,2 

utilizando soluções de HCl e NaOH, conforme necessidade. A solução foi 

esterilizada em autoclave a 120ºC e 1,0Kg/cm² por 15 minutos, conforme protocolo 

em vigor no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular (Silva et al., 2013).  

 

Anestésico (Solução de Ketamina + Xilazina): suspensão preparada pela adição de 

2,5mL de Xilazina 2% (p/v) a 10mL de Ketamina 10% (p/v). Utilizada da seguinte 

forma: dose (ketamina: 80mg/kg; Xilazina: 7mg/kg) e volume (0,1mL/100g do animal; 

i.m.) (Silva et al., 2013). 

 

Anti-inflamatório [Ketoflex 1% p/v (Cetoprofeno)]: utilizado com o objetivo de reduzir 

inflamação e dor ocasionada pelos procedimentos cirúrgicos. Utilizado da seguinte 

forma: dose de 4mg/Kg e volume injetado de 0,1mL/300g do animal; i.m. (Silva et al., 

2013).  

 

Antibiótico (Pentabiótico Veterinário): empregado para prevenir de infecções, na 

seguinte dose: 48.000UI/kg de penicilina, 20mg/kg de estreptomicina e 20mg/kg de 

diidroestreptomicina/kg. Volume injetado: 0,1mL/100g de animal; i.m. (Silva et al., 

2013).  

 

Ivabradina: A suspensão de Ivabradina foi preparada dissolvendo 7,5mg Ivabradina 

(Procoralan) em 7,5ml de solução PBS preparada a cada dois dias e mantida sob 

refrigeração até o momento de utilização para evitar a degradação. O fármaco foi 

administrado na dose de 1mg/g e volume de 1mL/kg de peso do animal; i.p.(Guedes 

et al., 2017). 
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4.2 Modelo animal 
 

Foram utilizados ratos WKY e SHR, com 20 semanas e peso médio entre 

200-250 g, provenientes do Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro. Optamos por utilizar essa linhagem devido a sua 

similaridade fisiopatogênica com a hipertensão essencial (primária) humana 

(Trippodo e Frohlich, 1981). Os animais permaneceram no biotério de 

experimentação do Laboratório de Fisiologia Cardiovascular/UFOP com temperatura 

média de 22ºC, em ciclo claro/escuro de 12 horas e livre acesso à água e à dieta. Os 

procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP), por meio do 

protocolo número 2017/51 (Anexo 1). As normas estabelecidas por esta comissão 

foram respeitadas com o objetivo de minimizar o sofrimento dos animais durante os 

experimentos.  

 

4.3 Grupos experimentais e tratamento 

 

1) WKY-PBS (n=10): ratos WKY que receberam injeção intraperitoneal diária de PBS 

(1 mL/kg; i.p.) por 14 dias; (ratos controles tratados com PBS). 

2) WKY-IVA (n=10): ratos WKY que receberam injeção intraperitoneal diária de 

Ivabradina (1 mg/kg; i.p.) por 14 dias; (ratos controles tratados com Ivabradina).  

3) SHR-PBS (n=13): ratos SHR que receberam injeção intraperitoneal diária de PBS 

(1 mL/kg; i.p.) por 14 dias; (ratos hipertensos tratados com PBS). 

4) SHR-IVA (n=16): ratos SHR que receberam injeção intraperitoneal diária de 

Ivabradina (1mg/kg; i.p.) por 14 dias; (ratos hipertensos tratados com Ivabradina). 

 

4.4 Protocolos cirúrgicos e experimentais 

 

4.4.1. Medida da Pressão Arterial Sistólica pelo método indireto  
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 A pressão arterial sistólica dos animais foi aferida antes e durante o período 

do tratamento com a Ivabradina através do método indireto utilizando o medidor de 

pressão caudal Versão 2.1 (Insight).  

 Os animais foram condicionados a entrarem no cilindro de acrílico de 

contenção durante 15 dias antes do início do tratamento, por 30 minutos, com o 

objetivo de se adaptarem ao ambiente. 

 No dia anterior ao início do tratamento e nos dias primeiro, sétimo e décimo 

primeiro de tratamento, os animais de cada grupo experimental foram colocados 

individualmente em um cilindro de contenção de acrílico com dimensões apropriadas 

para o seu tamanho, sendo que apenas a cauda ficava exposta. Esse cilindro foi 

coberto com uma flanela vermelha para diminuir o estresse causado pela contenção. 

Em seguida, o esfignomanômetro foi conectado a um sistema de registro e ajustado 

a porção proximal da cauda do animal para obtenção das medidas de pressão 

arterial. Foram feitas 5 aferições consecutivas em cada animal (realizadas por um 

período total de cerca de 30 minutos). Todos os animais dos quatro grupos foram 

submetidos a este protocolo. 

 

4.4.2 Medidas de ingestão de água e coleta de urina 

 

No décimo primeiro dia de tratamento, após a realização do protocolo descrito 

anteriormente, os animais foram acondicionados em gaiolas metabólicas individuais 

Tecnoplast® por 24 horas. Após esse período foi feita a avaliação do consumo de 

água e da excreção urinária por gravimetria e a coleta das amostras de urina para 

posteriores determinações bioquímicas. O cálculo da ingestão de água foi realizado 

através da diferença entre a quantidade inicial de água e o remanescente 24 horas 

após. Alíquotas de 2 mL de urina, coletada por gravimetria, foram armazenadas em 

freezer -20ºC para posteriores análises das concentrações de sódio e potássio. A 

figura 5 representa a gaiola metabólica utilizada nesses experimentos. 
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Figura 5: Foto ilustrativa do modelo de gaiola metabólica utilizado no estudo. Fonte:Tecnoplast (TEC-
2013-136-R,Instrulab Instrumentos para Laboratórios Ltda).  

 

4.4.3 Implante de cânula na artéria femoral para medida da pressão arterial 

pelo método direto 

 

No décimo segundo dia de tratamento (um dia após ao protocolo de ingestão 

de água e coleta de urina em gaiola metabólica e dois dias anteriores aos 

experimentos cardiovasculares), realizou-se a canulação da artéria femoral para 

medida da pressão arterial pelo método direto.  

A cânula utilizada foi confeccionada utilizando tubos de polietileno PE-10 

(Clay Adams, Parsipanny, NJ, EUA) com comprimento de 3,5 cm, soldados com 

outro tubo de polietileno PE-50 (Clay Adams, Parsipanny, NJ, EUA) com 

comprimento de 16 cm. Antes da cirurgia a cânula de polietileno foi preenchida com 

salina heparinizada (1:40), com o objetivo de impedir a formação de coágulos, e uma 

das suas extremidades livres foi obstruída com um pino metálico.  

Após a anestesia com solução de Ketamina + Xilazina [preparada pela adição 

de 2,5mL de Xilazina 2% (p/v) a 10mL de Ketamina 10% (p/v). Utilizada da seguinte 

forma: dose (ketamina: 80mg/kg; Xilazina: 7mg/kg) e volume (0,1mL/100g do animal; 

i.m.) (Silva et al., 2013)], iniciou-se a canulação da artéria femoral esquerda por meio 

de um orifício na região inguinal do rato. Esta região foi dissecada até que trígono 

femoral estivesse aparente e os vasos pudessem ser isolados. Em seguida, 2 fios de 

sutura foram posicionados por baixo de cada vaso, o qual foi, separadamente, 
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tensionado e cortado, minimamente, em sua parede superior. Feito isso, a cânula foi 

inserida. Posteriormente, a cânula foi transpassada pelo dorso do animal, onde foi 

exteriorizada e fixada na região interescapular. O orifício foi suturado e higienizado 

com álcool iodado. Esse procedimento permite a aferição da pressão arterial e da 

frequência cardíaca, sem interromper a livre movimentação do animal (Silva et al., 

2016).  

 

4.4.4 Cuidados pós-operatórios  

 

Ao final do procedimento cirúrgico, foi administrado Pentabiótico Veterinário 

(Fort Dodge, São Paulo, Brasil - 0,1 mL/100g; i.m.) e Ketoflex (Biofen,1% p/v 

(Cetoprofeno); 0,1ml/300g) para ações antibiótica e anti-inflamatória profilática, 

respectivamente (Silva et al., 2013). Os ratos foram colocados em gaiolas individuais 

e mantidos sobre manta térmica até a recuperação completa do efeito do 

anestésico, a fim de evitar hipotermia. Posteriormente, os animais foram mantidos na 

sala de experimentos sob condições de temperatura, luminosidade e níveis de ruído 

controlados, recebendo dieta previamente estabelecida e água ad libitum. Os 

animais permaneceram em recuperação por 48horas para subsequente realização 

do registro direto da pressão arterial. A cânula posicionada na artéria foi utilizada 

para registro da pressão arterial pulsátil com derivações eletrônicas para registro da 

pressão arterial média e da frequência cardíaca (Silva et al., 2016). 

 

4.4.5 Registro da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca pelo método direto 

 

Dois dias após a canulação, os animais foram conectados a um transdutor de 

pressão MLT0699 (ADInstruments, Austrália) ligado a um amplificador ETH-400 (CB 

Sciences, Inc.). Este amplificador foi conectado a um conversor analógico digital 

PowerLab/400 (ADInstruments, Austrália) (Figura 6). Antes de iniciar o registro, foi 

administrada salina heparinizada (1:40) na cânula implantada na artéria femoral com 

o objetivo de impedir a formação de coágulos durante o experimento. A transferência 

de dados entre o conversor e o computador foi feita por intermédio de uma placa 

SCISI onde o software Chart for Windows® gerava os registros de Pressão Arterial 

Pulsátil (PAP) a partir dos dados enviados pelo conversor analógico digital numa 
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frequência de amostragem de 200 Hz. Os registros de pressão arterial média (PAM) 

e de frequência cardíaca (FC) foram derivados online da PAP (Martins, 2011). 

Após serem conectados aos instrumentos necessários, os animais passaram 

por um período de estabilização dos parâmetros cardiovasculares por cerca de 30 

minutos. A partir daí os registros dos parâmetros cardiovasculares foram realizados 

por 60 minutos. Este protocolo foi realizado com a finalidade de avaliar os efeitos do 

tratamento com Ivabradina sobre os valores pressóricos e de FC dos animais dos 

grupos experimentais.  

No final da avaliação dos parâmetros hemodinâmicos, os animais foram 

pesados. Em seguida, foram eutanaziados com solução anestésica de Ketamina e 

Xilazina (i.m.). Foi retirada uma alíquota de sangue para posterior análise 

plasmática. Em seguida foi realizada a toractomia e a retirada do coração. O órgão 

foi lavado em salina 0,9%, seguida da separação e pesagem do VE. O cálculo do 

peso relativo do ventrículo esquerdo foi realizado por meio da razão entre o peso do 

ventrículo esquerdo (mg) e o peso corporal do animal (g), sendo o resultado obtido 

em mg/g. A análise do peso relativo do ventrículo esquerdo é um indicador de 

remodelamento ventricular (Penitente et al., 2013). Os rins também foram coletados, 

dissecados e pesados para posterior análises e para cálculo do peso renal relativo, 

por meio da razão entre peso renal (mg) e o peso corporal (g) (Amaral, 2006). 

 

Figura 6: Representação do esquema de aquisição de dados pelo Power Lab. Fonte: Adaptado de 
Aguiar, 2016. 
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4.5 Dosagens bioquímicas   
 

4.5.1 Plasma – Sódio, potássio, creatinina e ureia 
 

As análises bioquímicas do plasma foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica Clínica e Laboratório Piloto de Análises Clínicas (LAPAC) da Escola de 

Farmácia (EF/UFOP). 

Para cálculo da concentração de sódio e potássio plasmático, uma amostra 

de 25µL foi retirada e diluída a 1:200. A leitura da concentração de sódio e potássio 

plasmático foram realizadas em fotômetro de chamas (MicroNal B462®), contra um 

padrão de sódio utilizado na calibração prévia do aparelho. 

Para cálculo da creatinina e ureia foram utilizadas amostras de plasma e kit 

de dosagem específicos (BIOCLIN, Minas Gerais, Brasil). A dosagem foi realizada 

conforme instruções do fabricante. 

 

4.5.2 Urina – Sódio, potássio, creatinina e uréia  
 

As análises de sódio e potássio presentes na urina foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia (EF/UFOP). 

As amostras de urina foram descongeladas e centrifugadas a 6.035 fcr por 

aproximadamente 10 minutos para sedimentar precipitados. Para calcular a 

concentração de sódio, uma amostra de 10µL do sobrenadante foi retirada e diluída 

a 1:1.000. Para cálculo da concentração de potássio, outra amostra de 1µL do 

sobrenadante foi retirada e diluída 1:10.000. As leituras das concentrações de sódio 

e potássio foram realizadas em fotômetro de chamas (MicroNal B462®), contra um 

padrão de sódio utilizado na calibração prévia do aparelho. 

Para determinação da creatinina e ureia, foram utilizadas urina de 24h e kits 

de dosagem específicos (BIOCLIN, Minas Gerais, Brasil). A dosagem foi realizada 

conforme instruções do fabricante. 

 

4.5.3 Excreção urinária de proteínas totais 

 

A análise das proteínas totais presentes na urina foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia (EF/UFOP). 
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 A presença da proteinúria é associada com a doença renal e sua 

determinação é importante para avaliar a função renal. Para determinação da 

proteinúria foi utilizada a urina de 24h e kit de dosagem de proteínas totais 

(BIOCLIN, Minas Gerais, Brasil). A dosagem foi realizada conforme instruções do 

fabricante. 

 

4.5.4 Determinação do Ritmo de Filtração Glomerular 

 

O Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) foi determinado pelo clearance da 

creatinina, uma vez que a creatinina é o produto final do metabolismo da creatina, 

sendo continuamente liberada para o sangue a partir do músculo esquelético. Como 

o capilar glomerular faz a sua filtração livremente, ela não é reabsorvida e somente 

uma pequena quantidade é secretada no túbulo proximal. Por esse motivo é 

normalmente usada na prática clínica como uma estimativa do RFG (Fonseca, 

2006). A fórmula usada para essa determinação foi: 

 

Clearance de creatinina = Cr U x Fluxo urinário 

                                         Creatina Plasmática 

Onde: 

Cr U = Creatinina urinária 

 

4.5.5 Carga filtrada e excretada de potássio e sódio sanguíneo e urinário 

 

 Conforme Fonseca (2006), as cargas filtradas de potássio e sódio foram 

calculadas multiplicando-se a concentração sanguínea de cada uma das 

substâncias através do seu ritmo de filtração glomerular (RFG), como a fórmula 

abaixo:  

CFx = RFG x [x]p 

Onde: 

CFx = Carga filtrada da substância 

RFG = Ritmo de filtração glomerular 

[x]p = concentração da substância no plasma 
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 As cargas excretadas de potássio e sódio foram determinadas multiplicando-

se a concentração de cada um dos elementos pelos seus respectivos fluxos 

urinários (Fonseca, 2006). 

CEx = V x [x]u 

Onde: 

CEx = Carga excretada da substância 

V = fluxo urinário 

[x]u = concentração da substância na urina  
 

 

4.6 Análise Histológica 

 

4.6.1. Processamento tecidual e homogeneizado tecidual 

 

Imediatamente após a eutanásia, fragmentos de tecido renal e cardíaco foram 

coletados, e fixados em formol tamponado 4% por 24-48 horas, e depois 

processados para inclusão em parafina. Os cortes histológicos de 4 micrômetros 

foram corados em hematoxilina e eosina para as análises histopatológicas e 

morfométricas (Okabayachi et al., 2016; Fernandes et al. ,2019). 

 

4.6.2. Coloração com hematoxilina e eosina 

 

Secções de rim e coração fixadas em lâminas histológicas de vidro foram 

desparafinadas em xilol e hidratadas em uma serie decrescente de álcoois (absoluto 

90°, 80° e 70°). Após hidratação as lâminas foram coradas por 1 minuto e 30 

segundos pela solução de Hematoxilina Harris, seguida de diferenciação em água 

corrente por 30 minutos. As lâminas foram posteriormente coradas pela solução de 

Eosina por 40 segundos e desidratadas e série crescente de álcoois (70°, 80°, 90° e 

absoluto) e montadas com lamínula e solução de Entellan (Okabayachi et al., 2016; 

Fernandes et al. ,2019). 
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4.6.3. Alterações histopatológicas do parênquima renal 

As análises morfológicas foram realizadas de maneira semi-quantitativa e de 

maneira quantitativa em técnicas de Morfometria e Densitometria Digital através da 

digitalização de imagens. As lâminas coradas com hematoxilina-eosina foram 

digitalizadas com objetivas de 4 e 40X em microscópio LEICA DM5000B acoplado a 

câmera digital da LEICA DFC 300FX por intermédio do Software Leica Aplications e 

microscópio PRIMO STAR acoplado a câmera AXIOCAM 102 COLOR por 

intermédio do Software ZENblack_2-3SP1. Foram obtidas de 10 a 20 imagens por 

animal utilizando a objetiva 4X de acordo com o tamanho do corte renal, que foi 

digitalizado em toda a sua extensão. Em seguida, outras 25 imagens foram obtidas 

por animal utilizando a objetiva de 40X (Okabayachi et al., 2016; Fernandes et al., 

2019). 

Após obtenção das imagens com as objetivas de 4 e 40X avaliamos, de 

maneira semi-quantitativa, a presença e frequência de fenômenos degenerativos, 

tais como: congestão intertubular, edema intersticial, inflamação, glomeruloesclerose 

nodular, hialinose arteriolar, trombose de capilares glomerulares, glomerulopatia 

membranosa, hipertrofia/dilatação tubular (Okabayachi et al., 2016; Fernandes et al., 

2019).  

Para quantificação das áreas das cavidades capsulares (objetiva de 40X) e da 

densidade glomerular (objetiva de 4X) utilizamos a ferramenta na plataforma de 

morfometria/análise de imagem para obtenção de dados através do programa 

ImageJ/Fiji 1.46r (desenvolvido por Wayne Rasband do Research Services Branch, 

National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland), com código-fonte livre. A 

área do glomérulo renal foi considerada a área delimitada pelo tufo de capilares e a 

área da cavidade capsular foi determinada pela área do corpúsculo renal subtraída 

da área do glomérulo renal (Fernandes et al. 2019). A densidade glomerular foi 

determinada pelo cálculo do número total de glomérulos considerados 

histologicamente normais pela área total do córtex renal, modificado de Okabayachi 

et al. (2016) e Fernandes et al. (2019). 
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4.6.4. Alterações histopatológicas dos tecidos cardíacos 

 

A presença/ausência de infiltrado inflamatório foi analisada morfologicamente 

no tecido cardíaco em 20 campos microscópicos fotografados ao acaso de imagens 

com objetiva de 40X (ampliação de 400x). As análises morfométricas do tecido 

cardíaco foram realizadas no laboratório Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas - NUPEB/ UFOP. Para isso, foram obtidas imagens aleatórias do 

tecido cardíaco corados com hematoxilina-eosina no microscópio Leica BM5000 

com câmera digital (Leica DFC 300 FX) acoplada com módulo RGB ativada e 

associada ao software de captura de imagens Leica Application Suite em objetiva de 

40X. Após obtenção das imagens na foto documentação utilizando o software Leica 

ApplicationSuite V 3.6, utilizamos a ferramenta na plataforma de morfometria/análise 

de imagem para obtenção de dados de inflamação, onde foi realizada a contagem 

de núcleos inflamatórios utilizando o software Leica Application Qwin V3 (Machado-

Júnior et al., 2020).  

O diâmetro dos cardiomiócitos foi analisado através do desenho manual de 

uma linha transversal entre dois pontos diferentes dos limites celulares, passando 

pelo núcleo (LOUD et al., 1978). Foram analisados cem cardiomiócitos por animal 

em imagens com objetiva de 40X(ampliação de 400x).  

 

4.7 Avaliação da expressão gênica por qRT-PCR 

 

4.7.1 Extração e purificação do RNA total 

 

Aproximadamente 50 mg de amostras de ventrículo esquerdo e rim foram 

respectivamente utilizadas para a extração do RNA total destes tecidos. Foram 

adicionados 1 mL de Brazol (LGC Biotecnologia) nos tubos contendo os fragmentos 

de tecido. Em seguida, todos os instrumentos utilizados no processo de maceração 

foram lavados com água tratada com Dietilpirocarbonato (DEPC) e, posteriormente, 

limpos com gaze embebida com um removedor de nucleases (RNAses) RNaseAway 

(Invitrogen). As amostras foram maceradas utilizando um homogeneizador de 
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tecidos (TissueLyser II, Quiagen). Após o término da maceração, os 

homogeneizados foram incubados por 30 minutos à temperatura ambiente para 

permitir a completa dissociação dos complexos de nucleoproteínas. Então, foram 

adicionados 200 mL de clorofórmio (Sigma-Aldrich) aos homogeneizados que foram, 

posteriormente, agitados vigorosamente por 15 segundos e incubados por cinco 

minutos à temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 

10 minutos. A fase aquosa foi transferida para um tubo eppendorf de 1,5 mL 

previamente identificado, seguido da adição de volume equivalente de etanol 95% 

(v/v) preparado com água tratada com DEPC. Os tubos foram homogeneizados três 

vezes por inversão para precipitação do RNA total.  

O kit de extração de RNA total SV Total RNA Isolation System (Promega) foi 

utilizado para purificação do RNA total. O RNA obtido foi transferido para um spin 

acoplado a um tubo coletor de 2 mL e centrifugado a 12.000 x g por 2 minutos. Após 

a centrifugação, o líquido residual no interior do tubo coletor foi descartado. Foram 

adicionados 600 μL de solução de lavagem RNA Wash Solution e, em seguida, feita 

nova centrifugação a 12.000 x g por 2 minutos. Para assegurar a ausência de 

contaminação por DNA genômico, as amostras de RNA foram tratadas com DNase 

utilizando um mix com 40 μL de yellow core buffer, 5 μL MnCl2 0,09M e 5 μL de 

DNase. O mix foi aplicado sobre a membrana do spin e incubado à temperatura 

ambiente por 25 minutos. Ao término do período de incubação, foram adicionados 

200 μL de DNase Stop Solution para interromper a atividade enzimática da DNase e 

realizada a centrifugação a 12.000 x g por 2 minutos, seguida do descarte do líquido 

contido no tubo coletor. Foram adicionados 600 μL de solução de lavagem RNA 

Wash Solution e centrifugado por 12.000 x g por 2 minutos. Após adição de 250 μL 

de solução de lavagem RNA Wash Solution, foi realizada a centrifugação a 14.000 x 

g por 3 minutos. Por último, o spin foi transferido para um tubo de eluição e foram 

adicionados100 μL de água livre de nucleases e feita nova centrifugação a 12.000 x 

g por 2 minutos. As amostras de RNA total foram armazenadas à -80ºC até o 

momento do uso. 

 

4.7.2 Quantificação, avaliação do grau de pureza e integridade do RNA total 

extraído 
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A quantificação e determinação do grau de pureza do RNA total extraído foi 

realizada em espectrofotômetro Nanodrop 2000 (ThermoScientific). Para tanto, 

foram utilizados 2 μL de RNA total. O grau de pureza foi avaliado pela relação dos 

valores de absorbância obtidos a A260/280 nm em relação à presença de proteínas. 

O grau de contaminação por outros compostos (como sais, polissacarídeos e 

compostos orgânicos como fenol) foi avaliado pela relação dos valores de 

absorbância obtidos a A260/230 nm. 

 

4.7.3 Transcrição reversa (síntese da fita de DNA complementar – cDNA)  

 

A primeira fita de cDNA foi sintetizada utilizando o High Capacity cDNA 

Reverse Transcription kit (Applied Biosystems) de acordo com as recomendações do 

fabricante. Foram adicionados 10 μL do mix de transcrição reversa (RT Buffer 10X, 

dNTP Mix (100Mm) 25X, RT Random primers 10X, enzima Multiscribe, RNase 

inhibitor e água livre de nucleases) em cada tudo de 200 mL contendo 1 μg de RNA 

total extraído em um volume final de 10 μL. As amostras foram processadas em 

termociclador Veriti™ Termal Cycler (Applied Biosystems) em 4 ciclos consecutivos, 

respectivamente, de 10 minutos a 25ºC, 120 minutos a 37ºC, 15 segundos a 85ºC e 

5 minutos a 4ºC. Ao término do processo, as amostras de cDNA foram armazenadas 

à -20ºC até o momento da amplificação por Real-Time Quantitative Reverse 

Transcription PCR (qRT-PCR). 

 

4.7.4 Expressão gênica por qRT-PCR 

 

As reações para avaliação da expressão gênica dos canais HCN (isoformas 

HCN2 e HCN4) nas amostras de ventrículo esquerdo e medula renal foram 

processadas em termociclador ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems). As reações foram feitas usando SYBR™ Green (Applied Biosystems), 

iniciadores (2,5 pmol) e cDNA diluído em água livre de nucleases (1:5) em 

quantidade suficiente para o volume final de 10 μL por poço. Os iniciadores 

empregados, a sequência de nucleotídeos, a função e o tamanho dos amplicons 

foram descritos no Quadro 1. As amostras foram testadas em duplicata para ambos 

os genes juntamente com o gene normalizador. Os resultados foram determinados 
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pelo método CT comparativo (2-ΔΔCt), que consiste em quantificação relativa para 

determinação de diferenças na expressão de um alvo de uma amostra comparando 

com a sua expressão em amostra controle. Para tanto foi realizada a normalização 

de expressão deste alvo para cada amplificação, i.e., expressão foi subtraída pela 

expressão de gene constitutivo. Para cada amostra, foram amplificados o gene 

constitutivo (GAPDH1) e os genes dos canais HCN (isoformas HCN2 e HCN4) para 

obtenção dos valores dos Threshold Cycles(Ct) correspondentes. 

 

Quadro  1: Sequência dos pares de oligonucleotídeos dos canais HCN usados para as análises 

Gene alvo Primer 5’-3’ Primer 3’-5’ 

HCN 2 GAATCGACTCCGAGGTCTACAAG AGCAACCGCAGCAGACTGA 

HCN 4 GCTGACCAAGTTGCGTTTTG CACGCCGTGCTGGATAAAGT 

GAPDH GCAAGTTCAACGGCACAG GCCAGTAGACTCCACGACAT 
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 Na figura abaixo (Figura 7) é apresentado um fluxograma dos protocolos utilizados para a realização desse estudo. 

  

 

Figura 7: Esquema da programação dos experimentos realizados no estudo. 
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4.7 Análises estatísticas  
 

As análises foram realizadas pelo software GraphPad Prism 6.0 e 8.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). O teste de normalidade Shapiro-Wilk foi 

usado para determinar a distribuição dos dados.  Para análise estatística dos dados 

foi usado ANOVA two-way ou ANOVA three-way seguido de pós teste de Fisher’s 

LSD.  

A diferença estatística significativa foi considerada para o valor de p≤0,05. As 

variáveis foram apresentadas como média ± erro padrão da média (EPM) para 

dados paramétricos ou mediana e intervalo interquartil [mediana: (Q3-Q1)] para 

dados não paramétricos. 

O teste exato de Fisher foi utilizado para avaliação dos dados da histologia do 

rim através do  software R , versão 4.1.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://software.com.br/c/fabricantes/graphpad-software
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5.0 RESULTADOS 
 

5.1 Efeito do tratamento crônico da Ivabradina sobre as medidas ponderais  
 

Observa-se na Figura 8, os valores referentes ao peso corporal dos 

diferentes grupos (WKY PBS: 338±7,9 g; WKY IVA: 343±9,4 g; SHR PBS: 310±6,9 

g; SHR IVA: 309,7±5,54 g). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem SHR 

afetou o peso corporal [F (1, 45) = 17,03; p = 0.0002], embora tal parâmetro não tenha 

sido afetado pelo tratamento, nem pela interação entre a linhagem e o tratamento. O 

pós-teste de Fisher’s LSD revelou redução do peso corporal nos grupos SHR 

quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.0135); (SHR IVA vs. 

WKY PBS; p= 0.0077); (SHR IVA vs. WKY IVA; p= 0.0020). 

 

Figura 8: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre o peso corporal de ratos WKY 
[PBS (n=10), IVA (n=10)] e SHR [PBS (n=12), IVA (n=16)]. Os dados são expressos como a média ± 
EPM; * p <0.05 vs. WKY PBS; º p <0.05 vs. WKY IVA. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de 
Fisher’s LSD. 

 

A figura 9A apresenta os dados do peso renal absoluto dos animais 

experimentais (WKY PBS: 1,19±0,015 g; WKY IVA: 1,2±0,02 g; SHR PBS: 

1,23±0,01 g; SHR IVA: 1,12±0,04 g). O teste ANOVA 2-Way mostrou que a 

interação entre a linhagem e o tratamento afetaram o peso renal absoluto [F(1, 28) = 



 

49 
 

 

7,33; p= 0.0114], assim como o tratamento [F(1, 28) = 4,67; p= 0.0395)], porém a 

linhagem não alterou esse parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD demonstrou 

redução significativa do peso renal absoluto no grupo SHR IVA quando comparados 

aos demais grupos experimentais (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.039); (SHR IVA vs. 

WKY IVA; p= 0.016); (SHR IVA vs. SHR PBS; p= 0.0018). 

A figura 9B apresenta os resultados do peso renal relativo (peso renal/peso 

corporal): WKY PBS: 3,577±0,12 mg/g; WKY IVA: 3,785±0,18 mg/g; SHR PBS: 

3,911±0,07 mg/g; SHR IVA: 3,704±0,1 mg/g. O teste ANOVA 2- Way mostrou que 

este parâmetro não foi alterado nem pela linhagem, nem pelo tratamento, nem pela 

interação entre a linhagem e o tratamento. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou 

diferença entre os grupos avaliados. 

 

Figura 9: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre o peso renal absoluto (A) e o 
peso renal relativo (B) de ratos utilizando o peso do rim esquerdo dividido pelo peso corporal de ratos 
WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n-8), IVA (n=8)]. Os dados são expressos como a média ± 
EPM. * p <0,05 vs. WKY PBS; º p <0.05 vs. WKY IVA; # p< 0.05 vs. SHR PBS. ANOVA TWO WAY 
seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

 

O resultado do peso absoluto do ventrículo esquerdo é apresentado na 

Figura 10A (WKY PBS: 0,72±0,02 g; WKY IVA: 0,72±0,03 g; SHR PBS: 0,76±0,02 

g; SHR IVA: 0,73±0,03 g). O teste ANOVA 2- Way mostrou que a linhagem, o 

tratamento e a interação entre a linhagem e o tratamento não alteraram esse 

parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença entre os grupos 

avaliados. 
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Considerando a diferença no peso corporal dos grupos experimentais avaliou-

se o peso ventricular relativo (relação entre o peso do ventrículo esquerdo e peso 

corporal) conforme mostrado na Figura 10B (WKY PBS: 2,008±0,04 mg/g; WKY 

IVA: 2,106±0,14 mg/g; SHR PBS: 2,431±0,08 mg/g; SHR IVA: 2,43±0,036 mg/g). O 

teste ANOVA 2-way mostrou que linhagem modificou essa relação [F(1,28) = 17,37; p= 

0.0003), porém tal parâmetro não foi modificado pelo tratamento, nem pela interação 

entre a linhagem e o tratamento. O pós-teste de Fisher’s LSD revelou aumento 

significativo do peso relativo do ventrículo esquerdo nos grupos SHR quando 

comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.0024); (SHR IVA vs. WKY 

PBS; p= 0.0025); (SHR IVA vs. WKY IVA; p= 0.016). Esses dados sugerem uma 

hipertrofia cardíaca nos animais SHR. 

 

Figura 10: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre o peso absoluto do ventrículo 
esquerdo (A) e o peso ventricular relativo (peso do ventrículo esquerdo/pelo peso corporal) (B) de 
ratos WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=8), IVA (n=8)]. Os dados são expressos como a 
média ± EPM; * p <0.05 vs. WKY PB. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

  

5.2 Efeito do tratamento crônico da Ivabradina sobre os parâmetros 

cardiovasculares 

 

 5.2.1 Efeito crônico da Ivabradina sobre a medida de pressão arterial sistólica 

obtida pelo método indireto 
 

Foi realizada aferição da Pressão Arterial Sistólica (PAS), por meio da 

Pletismografia de cauda, em diferentes momentos (um dia antes de iniciar o 

tratamento, considerada como basal; primeiro; sétimo e décimo primeiro dia de 
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tratamento) verificando a relação entre as variáveis: tempo, tratamento e linhagem 

(Figura 11).  

O teste ANOVA 3-way mostrou que a linhagem modificou a PAS [F (1, 43) = 

214,3; p< 0.0001]. A interação do tratamento e a linhagem também alterou a PAS 

[F(1,43) = 5,054; p=0.0298)]. O pós-teste de Fisher’s LSD revelou aumento da PAS no 

grupo SHR quando comparados aos WKY em todos os tempos avaliados [(Basal: 

SHR PBS vs. WKY PBS; p< 0.0001); (1º dia: SHR PBS vs. WKY PBS p< 0.0001); 

(7º dia: SHR PBS vs. WKY PBS; p < 0.0001); (11º dia: SHR PBS vs. WKY PBS; p< 

0.0001)]. Porém, a partir do sétimo dia de tratamento foi observado que os animais 

SHR tratados com IVA tiveram redução da PAS quando comparado aos animais 

SHR PBS [(7º dia: SHR IVA vs. SHR PBS; p= 0.0013); (11º dia: SHR IVA vs. SHR 

PBS; p= 0.0448)]. Verificou-se ainda, no grupo SHR IVA, a redução da PAS no 

sétimo e no décimo primeiro dia quando comparados ao período basal SHR IVA [(7 º 

dia vs. Basal; p= 0.022), (11º dia vs. Basal; p= 0.012)].  

 

Figura 11: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre a Pressão Arterial Sistólica 
(PAS) em ratos WKY [PBS(n=10), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=13), IVA (n=16)], utilizando 
Pletismografia de cauda. Os dados foram expressos como a média ± EPM. * p <0.05 vs. WKY PBS; # 
p <0.05 vs. SHR PBS; ª p < 0.05 diferença intragrupo. ANOVA THREE WAY seguida pelo pos-teste 
de Fisher’s LSD. 
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5.2.2  Efeito crônico da ivabradina sobre os níveis basais de frequência 

cardíaca e pressão arterial média, pressão sistólica e diastólica obtidos pelo 

método direto 
 

 Para validar os efeitos da Ivabradina sobre os parâmetros cardiovasculares 

obtidos pelo método indireto, ao final do protocolo experimental (14º dia de 

tratamento farmacológico) foram realizadas medidas de FC, PAM, PAS e PAD em 

animais acordados e com livre movimentação.  

Em relação à FC (Figura 12A), observou-se os seguintes resultados: WKY 

PBS:  319,6±5,01 bpm; WKY IVA:  260,7±9,14 bpm; SHR PBS:  371,3±6,082 bpm; 

SHR IVA:  296,8±8,04 bpm. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem SHR 

[F(1, 32) = 32,51; p< 0.0001], assim como o tratamento [F(1, 32) = 75,14; p< 0.0001)] 

afetaram a FC, porém a interação da linhagem e o tratamento não modificaram esse 

parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD revelou significativo aumento da FC na 

linhagem SHR quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p<0.0001); 

(SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0439); (SHR IVA vs. WKY IVA; p= 0.0013). Também 

foi observado uma redução da FC nos grupos tratados com IVA (WKY IVA vs. WKY 

PBS; p< 0.0001); (SHR IVA vs. SHR PBS; p< 0.00010). Tal bradicardia é condizente 

com os mecanismos de ação da IVA, evidenciando a eficácia do tratamento 

farmacológico empregado, além disso os dados de PAS evidencia a confiabilidade 

do modelo animal SHR 

Observa-se na Figura 12B, os valores da PAM dos diferentes grupos 

experimentais (WKY PBS: 101±4,39 mmHg; WKY IVA:101,8±2,08 mmHg; SHR 

PBS: 155,5±6,14 mmHg; SHR IVA: 137,3±3,93 mmHg). O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem [F(1, 33) = 115,26; p< 0.0001], o tratamento [F(1, 33) = 4,31; p= 

0.0458], bem como a interação entre a linhagem e o tratamento [F(1, 33) = 5,14; p= 

0,03] afetaram a PAM. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou aumento da PAM na 

linhagem SHR quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p< 0,0001); 

(SHR IVA vs. WKY PBS; p< 0,0001); (SHR IVA vs. WKY IVA; p< 0,0001). 

Interessantemente foi observada uma redução significativa na PAM nos animais 

SHR tratados em relação aos não tratados (SHR IVA vs. SHR PBS; P= 0,0048).  

Os dados da PAS são apresentados na Figura 12C (WKY PBS: 123,9±5,35 

mmHg; WKY IVA: 133,2±2,18 mmHg; SHR PBS: 193,1±5,98 mmHg; SHR IVA: 
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176,1±2,25 mmHg). O teste ANOVA 2-way mostrou que linhagem [F(1, 32) = 185,2; p< 

0.0001], bem como a interação entre a linhagem e o tratamento [F(1, 32) = 10,20; p = 

0.0031] modificaram a PAS. Porém o tratamento não alterou este parâmetro. O pós-

teste de Fisher’s LSD mostrou diferença significativa entre a PAS dos animais SHR 

em comparação aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p< 0.0001), (SHR IVA vs. WKY 

PBS; p< 0.0001), (SHR IVA vs. WKY IVA; p< 0.0001). Houve também redução 

significativa na PAS dos animais SHR tratados em comparação aos não tratados 

(SHR IVA vs. SHR PBS; p= 0.0078). Essa diferença corrobora os dados obtidos na 

análise da PAS indireta, (Figura 11) demonstrando que a IVA reduz a pressão 

arterial nos animais espontaneamente hipertensos. 

Os resultados da PAD são apresentados na Figura 12D (WKY PBS: 

87,33±4,26 mmHg; WKY IVA: 83,10±2,35 mmHg; SHR PBS: 130±5,73 mmHg;  SHR 

IVA: 110,9±4,86 mmHg). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem [F(1, 33) = 

66,05; p< 0.0001], assim como o tratamento [F(1, 33) = 7,45; p= 0.01] modificaram a 

PAD. Porém a interação entre a linhagem e o tratamento não mudou este 

parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou aumento significativo entre a PAD 

dos animais SHR em comparação aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p< 0.0001), 

(SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0005), (SHR IVA vs. WKY IVA; p< 0.0001). Houve 

também redução significativa na PAD dos animais SHR tratados em comparação 

aos não tratados (SHR IVA vs. SHR PBS; p= 0.0037).  
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Figura 12: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre FC (A), PAM (B), PAS (C) e 
PAD (D) em ratos WKY [PBS (n=9), IVA (n=10)] e SHR [PBS (n= 8) IVA (n= 10)]. Os dados são 
expressos como média ± EPM * p <0,0001 vs. WKY PBS; º p <0,0001 vs. WKY IVA; # p< 0,0001 vs. 
SHR PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD.  
 

 5.3 Efeito crônico da Ivabradina sobre os biomarcadores da função renal 
 

No décimo primeiro dia de tratamento, os animais dos grupos experimentais 

foram colocados em gaiolas metabólicas para coleta de amostras de urina para 

avaliações bioquímicas. 

Em relação à ingestão hídrica (Figura 13A) observa-se os seguintes 

resultados: WKY PBS:34,66±1,48 mL; WKY IVA: 32,7±2,13 mL; SHR PBS: 26±0,7 

mL;  SHR IVA: 24,69±1,86 mL. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem SHR 

afetou a ingestão hídrica [F(1, 45) =24,30; p< 0.0001], embora tal parâmetro não tenha 

sido afetado pelo tratamento, nem pela interação entre a linhagem e o tratamento. O 

pós-teste de Fisher’s LSD revelou redução da ingestão hídrica nos grupos SHR 

quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.0009); (SHR IVA vs. 

WKY PBS; p= 0.0001); (SHR IVA vs. WKY IVA; p= 0.0013). 

Adicionalmente, considerando o menor peso corporal dos grupos SHR em 

relação aos WKY, a ingestão hídrica também foi calculada em relação ao peso 

corporal (Figura 13B - WKY PBS: 0,1±0,005; WKY IVA: 0,09±0,006; SHR PBS: 

0,08±0,002; SHR IVA: 0,79±0,006). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem 

SHR afetou a ingestão hídrica/peso corporal [F(1, 45) = 12,48; p= 0.001], embora tal 
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parâmetro não tenha sido afetado pelo tratamento, nem pela interação entre a 

linhagem e o tratamento. O pós-teste de Fisher’s LSD também revelou redução da 

ingestão hídrica/peso corporal nos grupos SHR quando comparados aos WKY (SHR 

PBS vs. WKY PBS; p= 0.01); (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0012); (SHR IVA vs. 

WKY IVA; p= 0.02). 

 

Figura 13: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre a Ingestão hídrica (A) e a 
Ingestão hídrica em relação ao peso corporal (B), durante um período de 24h de animais WKY [PBS 
(n= 10), IVA (n= 10)] e SHR [PBS (n= 13), IVA (n= 16)]. Os dados são expressos como média ± EPM 
* p <0,05 vs. WKY PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD.  

 

Os dados relacionados ao volume de urina excretada em 24 horas são 

apresentados na Figura 14A (WKY PBS: 17,29±2,005 mL; WKY IVA: 17,62±1,57 

mL; SHR PBS: 12,02±0,84 mL; SHR IVA: 10,98±1,2 mL). O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem SHR afetou o volume de urina [F(1, 44) =17,57; p= 0.0001], 

embora tal parâmetro não tenha sido afetado pelo tratamento, nem pela interação 

entre a linhagem e o tratamento. O pós-teste de Fisher’s LSD revelou redução do 

volume urinário nos grupos SHR quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY 

PBS; p= 0.0144); (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0023); (SHR IVA vs. WKY IVA; p= 

0.0014).  

A Figura 14B apresenta dos dados do volume de urina excretada em relação 

ao peso corporal (WKY PBS: 0,05±0,005; WKY IVA: 0,05±0,004; SHR PBS: 

0,04±0,0026; SHR IVA: 0,03±0,004).  O teste ANOVA 2-way mostrou que a 

linhagem SHR afetou o volume de urina/peso corporal [F(1, 44) =10,91; p= 0.0019], 
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embora tal parâmetro não tenha sido afetado pelo tratamento, nem pela interação 

entre a linhagem e o tratamento. O pós-teste de Fisher’s LSD revelou redução do 

volume urinário/peso corporal nos grupos SHR tratados com IVA quando 

comparados aos WKY (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0094); (SHR IVA vs. WKY IVA; 

p= 0.0076).  

 

Figura 14: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre Volume urinário excretado em 
24 horas (A) e o volume de urina excretado em relação ao peso corporal (B) em animais WKY [PBS 
(n= 10), IVA (n= 10)] e SHR [PBS (n= 12), IVA (n= 16)]. Os dados são expressos como média ± EPM 
* p <0,05 vs. WKY PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD.  

 

Antes da eutanásia foi retirada uma alíquota de sangue para avaliação dos 

parâmetros séricos de todos os animais dos grupos experimentais, conforme segue 

abaixo. 

Os dados do Potássio sérico são apresentados na Figura 15A (WKY PBS: 

4,95±0,26 mg/dL; WKY IVA: 4,88±0,09 mg/dL; SHR PBS: 5,62±0,47 mg/dL e SHR 

IVA: 5,15±0,21 mg/dL). O teste ANOVA 2- Way mostrou que a linhagem, nem o 

tratamento, nem a interação entre a linhagem e o tratamento alteraram esse 

parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença entre os grupos 

avaliados. 

A Figura 15B apresenta os valores do Sódio sérico avaliado: (WKY PBS: 

146,8±4,45 mg/dL; WKY IVA: 150,8±3,02 mg/dL; SHR PBS: 140±7,02 mg/dL   e 

SHR IVA: 150,7±1,5 mg/dL). O teste ANOVA 2- Way mostrou que a linhagem, nem o 

tratamento, nem a interação entre a linhagem e o tratamento alteraram esse 
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parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença entre os grupos 

avaliados. 

 

Figura 15: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre o Potássio Sérico (A) e Sódio 
Sérico (B) em animais WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=9), IVA (n=10)].  Os dados são 
expressos como média ± EPM. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

 

Os valores da uréia sérica são apresentados na Figura 16A (WKY PBS: 

30,79±1,76 mg/dL; WKY IVA: 29,28±1,65 mg/dL; SHR PBS: 35,93±2,01 mg/dL; SHR 

IVA: 32,83±1,89 mg/dL). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem afetou os 

valores da uréia [F(1, 35) = 4,95; p= 0.0326], mas esse parâmetro não foi modificado 

pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O pós-teste de 

Fisher’s LSD não mostrou diferença significativa entre os grupos avaliados. 

A creatinina sérica (Figura 16B) também foi avaliada e os valores 

encontrados são: (WKY PBS: 0,59±0,03 mg/dL; WKY IVA: 0,63±0,04mg/dL; SHR 

PBS: 0,61±0,03 mg/dL; SHR IVA: 0,65±0,03 mg/dL). O teste ANOVA 2- Way 

mostrou que a interação entre a linhagem e o tratamento, a linhagem e o tratamento 

não alteraram esse parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença 

entre os grupos avaliados. 
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Figura 16: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre a Uréia Sérica (A) e Creatinina 
Sérica (B) em animais WKY [PBS (n= 8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n= 11), IVA (n= 13)]. Os dados são 
expressos como média ± EPM.  ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD.  

 

Para o Clearance de Creatina foram observados os seguintes resultados 

(Figura 17A): (WKY PBS: 1,26±0,16 mL/min; WKY IVA:1,30±0,22 mL/min; SHR 

PBS: 0,79±0,09 mL/min; SHR IVA: 0,77±0,09 mL/min). O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem afetou os valores do Clearance de Creatinina [F(1, 36) = 

13,23; p= 0.0009], mas esse parâmetro não foi modificado pelo tratamento nem pela 

interação entre o tratamento e a linhagem. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou 

redução significativa nos grupos SHR quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. 

WKY PBS; p= 0.02); (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.015); (SHR IVA vs. WKY IVA, p= 

0.0082). 

Os valores do Clearance de Creatinina em relação ao peso corporal são 

apresentados na Figura 17B (WKY PBS: 0,004±0,0007; WKY IVA: 0,004±0,0007; 

SHR PBS: 0,0025±0,0003; SHR IVA: 0,0025±0,0003). O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem alterou os valores do Clearance de Creatinina em relação 

ao peso corporal [F(1, 36) = 9,33; p= 0.0042], mas esse parâmetro não foi modificado 

pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou redução significativa do Clearance de Creatinina nos grupos 

SHR quando comparados aos WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.033); (SHR IVA 

vs. WKY PBS; p= 0.024); (SHR IVA vs. WKY IVA, p= 0.039). Estes resultados 
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mostram que os animais hipertensos apresentaram uma redução nesse parâmetro e 

o tratamento com a IVA não afetou o mesmo. 

 

Figura 17: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) no Clearance de Creatinina (A) e o 
Clearance de Creatinina em relação ao peso corporal de animais WKY [PBS (n= 8), IVA (n= 8)] e 
SHR [PBS (n= 11), IVA (n= 13)]. Os dados são expressos como média ± EPM. * p <0.05 vs. WKY 
PBS; º p <0.05 vs. WKY IVA. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-t teste de Fisher’s LSD. 

 

A partir das alíquotas de urina coletadas foi realizada a avaliação de Potássio 

Excretado (Figura 18A). Os resultados encontrados foram: WKY PBS: 5,94±0,53 

mM/24h; WKY IVA: 6,11±0,2 mM/24h; SHR PBS: 7,3±0,65 mM/24h e SHR IVA: 

7,99±0,95 mM/24h. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem afetou os valores 

de Potássio Excretado [F(1,44) = 4,40; p= 0.0416], mas esse parâmetro não foi 

modificado pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O 

pós-teste de Fisher’s LSD não encontrou diferença entre os grupos avaliados. 

Os valores de Sódio excretados são apresentados na Figura 18B: (WKY 

PBS: 1,48±0,2 mM/24h; WKY IVA: 1,22±0,2 mM/24h; SHR PBS: 1,25±0,2 mM/24h e 

SHR IVA: 1,43±0,11 mM/24h). O teste ANOVA 2- Way mostrou que a linhagem, o 

tratamento e a interação entre a linhagem e o tratamento não alteraram esse 

parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença entre os grupos 

avaliados. 
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Figura 18: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) na excreção de potássio (A) e 
excreção de sódio (B) de animais WKY [PBS (n=10), IVA (n=10)] e SHR [PBS (n=12), IVA (n=16)].  
Os dados foram expressos como média± EPM. ANOVA TWO WAY seguida pelo pós-teste de 
Fisher’s LSD.  

 

Os valores da Carga Excretada de Potássio são demonstrados na Figura 

19A: (WKY PBS: 88,26±12,02 mM/min/kg; WKY IVA: 103,2±11,14 mM/min/kg; SHR 

PBS: 78,4±8,2 mM/min/kg; SHR IVA: 86,77±15,07 mM/min/kg. O teste ANOVA 2- 

Way mostrou que a linhagem, o tratamento e a interação entre a linhagem e o 

tratamento não alteraram esse parâmetro. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou 

diferença entre os grupos avaliados. 

A avaliação da Carga Excretada de Sódio (Figura 19B) apresentou os 

seguintes resultados: WKY PBS [20,76: (37,14-13,13) mM/min/kg]; WKY IVA [19,79: 

(31,59-10,05) mM/min/kg]; SHR PBS [11,42: (18,26-6,22) mM/min/kg]; SHR IVA 

[12,11: (20,04-8,9) mM/min/kg]. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem 

afetou os valores da Carga Excretada de Sódio [F(1,44) = 7,99; p= 0.007], mas esse 

parâmetro não foi modificado pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento 

e a linhagem. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou redução significativa neste 

parâmetro quando comparado animais SHR e WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 

0.022); (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.041). 
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Figura 19: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) na Carga Excretada de Potássio (A) 
e Carga Excretada de Sódio (B) em animais WKY [PBS (n= 10), IVA (n= 10)] e SHR [PBS (n= 12), 
IVA (n= 16)]. Os dados são expressos como média ± EPM ou mediana: (Q3-Q1). * p <0,05 vs. WKY 
PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD 

 
 

A Carga Filtrada do Potássio também foi avaliada e os dados encontrados 

são mostrados na Figura 20A: (WKY PBS: 6,21±0,9 mM/min/kg; WKY IVA: 

6,03±1,01 mM/min/kg; SHR PBS: 4,28±0,7 mM/min/kg; SHR IVA: 4,01±0,62 

mM/min/kg). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem afetou os valores da 

Carga Filtrada de Potássio [F(1,33) = 6,15; p= 0.018], mas esse parâmetro não foi 

modificado pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O 

pós-teste de Fisher’s LSD não encontrou diferença entre os grupos experimentais 

avaliados. 

A Figura 20B mostra o resultado da avaliação da Carga Filtrada de Sódio dos 

grupos experimentais (WKY PBS: 182,3±22,66 mM/min/kg; WKY IVA: 200±35,44 

mM/min/kg; SHR PBS: 103,8±12,86 mM/min/kg; SHR IVA: 108,5±16,19 

mM/min/kg;). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem afetou os valores da 

Carga Filtrada de Sódio [F(1,31) = 14,46; p= 0.006], mas esse parâmetro não foi 

modificado pelo tratamento, nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O 

pós-teste de Fisher’s LSD mostrou redução significativa neste parâmetro quando 

comparado animais SHR com WKY (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.02); (SHR IVA 

vs. WKY PBS; p= 0.0246); (SHR IVA vs. WY IVA; p= 0.0063). 
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Figura 20: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) na Carga Filtrada de Potássio (A) e 
Carga Filtrada de Sódio (B) em animais WKY [PBS (n= 8), IVA (n= 8)] e SHR [PBS (n= 9), IVA (n= 
12)].  Os dados são expressos como média ± EPM. .* P<0,0,05 vs. WKY PBS; º p <0,005 vs. WKY 
IVA. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

 

Os resultados obtidos da análise de proteinúria são mostrados na Figura 21 

(WKY PBS: 16,06±1,34 mg/dL/24h; WKY IVA: 16,9±1,56 mg/dL/24h; SHR PBS: 

19,25±1,15mg/dL/24h; SHR IVA: 19,77±1,27 mg/dL/24h). O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem afetou os valores da proteinuria [F(1,38) = 5,004; p= 0.0312], 

mas esse parâmetro não foi modificado pelo tratamento, nem pela interação entre o 

tratamento e a linhagem. O pós-teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença 

significativa entre os grupos experimentais avaliados. 
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Figura 21: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) na proteinúria em animais WKY 
[PBS (n=10), IVA (n=10)] e SHR [PBS (n=10), IVA (n=12)]. Os dados são expressos como média ± 
EPM. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

  

5.3  Efeito crônico da Ivabradina sobre a histologia renal 
 

5.3.1 Análise histopatológica 

 

As lesões encontradas nos tecidos renais dos grupos estudados estão 

representadas na Tabela 1 e nas Figuras 22 e 23. A Tabela 1 resume a frequência 

de lesões através de análise semi-quantitativa.  

Lesões observadas com grande frequência neste estudo foram a congestão e 

a hiperemia intertubular, caracterizadas pelo aumento do volume sanguíneo e 

consequente dilatação vascular. A primeira é um processo passivo resultante de 

obstrução venosa local e a segunda é um processo ativo resultante de dilatação 

arteriolar. A análise morfológica demonstrou congestão/hiperemia intertubular nos 

grupos WKY PBS, SHR PBS e SHR IVA, entretanto, com maior frequência e mais 

intensa, além de distribuição mais ampla por área de tecido renal, nos animais SHR 

PBS (90%) (Tabela 1, Figura 23F). Sendo menos frequente e apresentando menos 

vasos atingidos no grupo WKY PBS (22%) e no grupo SHR IVA (62%) (Tabela 1, 

Figura 22D).  O teste Exato de Fisher’s mostrou diferença neste parâmetro entre os 

grupos experimentais avaliados (p=0.000193). O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou 
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redução significativa neste parâmetro quando comparado animais SHR com WKY 

(SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.00548); (SHR IVA vs. WY IVA; p= 0.00684). 

Os animais SHR PBS apresentaram um grande predomínio de áreas 

edemaciadas (70%) (Figura 22E, Tabela 1), que não foram visíveis em nenhum 

animal normotenso (WKY PBS e WKY IVA). A administração de Ivabradina em 

animais hipertensos (SRH IVA) reduziu a frequência de edema intersticial para 8% 

dos animais (Tabela 1). O teste Exato de Fisher’s mostrou diferença neste 

parâmetro entre os grupos avaliados (p=0.000112). O pós-teste de Fisher’s mostrou 

redução significativa do edema intersticial entre os grupos WKY e SHR (SHR PBS 

vs. WKY PBS; p= 0.0031) e também entre os grupos SHR (SHR IVA vs. SHR PBS; 

P=0.0059), demonstrando uma ação positiva da Ivabradina nos animais hipertensos. 

Em relação ao processo inflamatório o teste Exato de Fisher’s não mostrou 

diferença entre os grupos experimentais avaliados. Observou-se que animais SHR 

PBS apresentaram um maior predomínio de infiltrados inflamatórios (80%) (Tabela 

1; Figuras 22D e 23C). Notou-se a ocorrência desses infiltrados em todos os outros 

grupos (WKY PBS-33%, WKY IVA-37%, SHR IVA-31%) (Tabela 1).  

Duas lesões observadas nos animais SHR PBS foram a glomeruloesclerose 

nodular (30%) e a hialinose arteriolar (20%) (Tabela 1, Figura 23C). Em relação a 

glomerulosclerose nodular o teste Exato de Fisher’s  mostrou diferença significativa 

neste parâmetro (p=0.0263), mas o pós-teste de Fisher’s não mostrou diferença 

entre os grupos experimentais avaliados. Em relação a hialinose arteriolar o teste 

Exato de Fisher’s não encontrou diferença entre os grupos avaliados. 

Também foi analisada a presença de glomerulopatia membranosa, alteração 

caracterizada pelo espessamento da parede das alças de capilares glomerulares, 

que ficam armadas e de contorno circular, devido ao depósito de imunocomplexos 

na membrana basal. Esta lesão foi observada apenas nos animais 

espontaneamente hipertensos (SHR PBS e SHR IVA), e foram mais frequentes 

entre os animais SHR PBS (30%) quando comparado ao SHR IVA (15%) (Tabela 1, 

Figura 23E), porém análise do Exato de Fisher’s não mostrou diferença deste 

parâmetro entre os grupos experimentais avaliados (p=0.187). 
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 O mesmo aconteceu em relação à presença de trombose nos capilares 

glomerulares, que se apresentou mais frequente animais do grupo SHR PBS (40%) 

quando comparado ao SHR IVA (23%), e não foi observada nos animais 

normotensos (Tabela 1, Figura 25D). A análise do Exato de Fisher’s não mostrou 

diferença nesse parâmetro entre os grupos experimentais (p=0.0608). 

Os animais SHR PBS apresentaram um predomínio de hipertrofia e dilatação 

tubular (60%) (Tabela 1, Figura 22C), lesão não visível em nenhum animal 

normotenso (WKY PBS e WKY IVA). A administração de Ivabradina em animais 

SHR reduziu a frequência de hipertrofia e dilatação tubular para 15% dos animais 

(Tabela 1). Análise do Exato de Fisher’s mostrou diferença desse parâmetro 

(p=0.00287). O pós-teste de Fisher’s não mostrou diferença entre os grupos 

experimentais avaliados. 

Tabela 1: Frequência de lesões observadas em microscopia óptica nos rins de ratos dos grupos  

Lesão encontrada WKY PBS WKY IVA SHR PBS SHR IVA 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

n=9 n=8 n=10 n=13 

Congestão/Hiperemia 
intertubular 

2 (22) 0 (0) 9 (90)a 8 (62)b 

Edema intersticial 0 (0) 0 (0) 7 (70)a 1 (8)c 

Infiltrado inflamatório 3 (33) 3 (37) 8 (80) 4 (31) 

Glomeruloesclerose nodular 0 (0) 0 (0) 3 (30) 0 (0) 

Hialinose arteriolar 0 (0) 0 (0) 2 (20) 0 (0) 

Trombose de capilares 
glomerulares 

0 (0) 0 (0) 4 (40) 3 (23) 

Glomerulopatia membranosa 0 (0) 0 (0) 3 (30) 2 (15) 

Hipertrofia e dilatação tubular 0 (0) 0 (0) 6 (60) 2 (15) 

     

     

Ratos WKY e SHR foram submetidos a injeção i.p de PBS (1mL/kg/dia) ou Ivabradina (1mg/kg/dia) 
durante 14 dias consecutivos.  p < 0.05 onde, a diferente de WKY PBS; b diferente de WKY IVA; c 
diferente de SHR PBS. 
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Figura 22: Fotomicrografia apresentando características histopatológicas dos rins de ratos WKY PBS 
(A), WKY IVA (B), SHR PBS (C, D, E) e SRH IVA (F). * Glomérulos renais. Coloração: Hematoxilina-
eosina. Barra: 200 µm. Grupos WKY PBS (A) e WKY IVA (B) apresentando o parênquima cortical 
com características usuais. Grupo SHR PBS apresentando túbulos hipertróficos e dilatados (seta em 
C), congestão/hiperemia intertubular (cabeça de seta em D) e grande infiltrado inflamatório (inserto 
em D). No grupo SHR PBS é também frequente a presença de edema intersticial (lesão túbulo-
intersticial) (cabeça de seta branca em E). Grupo SHR IVA apresentando parênquima renal com 
características usuais (F). 
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Figura 23: Fotomicrografia apresentando características histopatológicas dos rins de ratos WKY PBS 
(A), WKY IVA (B),SHR PBS (C, D, E, F) e SHR IVA (G). *Túbulo contorcido proximal. **Túbulo 
contorcido distal. Cavidade capsular (setas pretas finas). Coloração: Hematoxilina-eosina. Barra: 50 µ 
m. Grupos WKY PBS (A) e WKY IVA (B) apresentando o parênquima cortical com características 
usuais. Grupo SHR PBS apresentando glomeruloesclerose nodular (seta branca) e hialinose arteriolar 
(cabeça de seta preta), infiltrado inflamatório (inserto) (C). Note em SHR PBS glomérulo renal aderido 
ao folheto parietal da cápsula de Bowman (centro da imagem) e área com trombos hialinos nos 
capilares glomerulares (cabeças de seta brancas) (D). SHR PBS apresentando glomerulopatia 
membranosa (seta preta espessa) (E). No grupo SHR PBS é também frequente a presença de 
hiperemia/congestão intertubular (seta espessa branca e inserto F). Grupo SHR IVA apresentando 

parênquima renal com características usuais (G). 
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5.3.2 Área do glomérulo renal 

 

 Os resultados referentes à área do glomérulo renal estão representados na 

Figura 24 (WKY PBS: 6176±220,5 µm²; WKY IVA: 7248±281,7 µm² ; SHR PBS: 

6613±284,1 µm²; SHR IVA: 6573±256,9 µm²). O teste ANOVA 2-way mostrou que a 

linhagem e o tratamento não modificaram este parâmetro, mas a interação entre a 

linhagem e o tratamento afetou a área glomerular [F(1,36) = 4,22; p= 0.0472]. O pós-

teste de Fisher’s LSD não mostrou diferença significativa entre os grupos 

experimentais avaliados. 

 

Figura 24: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre área do glomérulo renal nos 
animais WKY [PBS (n=9), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=10), IVA (n=13)].  Os dados são expressos 
como média ± EPM.  ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

 

5.3.3 Área da cavidade capsular 

 

Os resultados referentes à área da cavidade da cápsula de Bowman estão 

representados na Figura 25: WKY PBS [2689: (3302-2523) µm²]; WKY IVA [2431: 

(2833-1922) µm²], SHR PBS [2051: (2730-1145) µm²]; SHR IVA [2180: (2692-1957) 

µm²)]. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem afetou os valores da área da 

cavidade capsular [F(1,31) = 5.37; p= 0.054], mas esse parâmetro não foi modificado 

pelo tratamento nem pela interação entre o tratamento e a linhagem. O pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou redução significativa deste parâmetro nos animais SHR em 
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relação aos animais controle (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 0.005) (Figuras 23D-F e 

25).  

 

Figura 25: Efeitos da administração crônica de IVA(1mg/kg; i.p) na área da cavidade da cápsula de 
Bowman dos animais WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=9), IVA (n=9)]. Os dados são 
expressos como mediana: (Q3-Q1). * p <0,05 vs. WKY PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-t 
teste de Fisher’s LSD. 

 

 

5.3.4 Área do corpúsculo renal 

 

 A área do corpúsculo renal é apresentada na Figura 26 (WKY PBS: 

8903±309,4; WKY IVA: 9656±348,8; SHR PBS: 8581±366; SHR IVA: 8590±386,1). 

O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem, o tratamento e a interação entre a 

linhagem e o tratamento não modificaram este parâmetro. O pós-teste de Fisher’s 

LSD não mostrou diferença significativa entre os grupos experimentais avaliados. 
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Figura 26: Efeitos da administração crônica de IVA(1mg/kg; i.p) na área do corpúsculo renal dos 
animais WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=9), IVA (n=9)]. Os dados são expressos como 
média ± EPM. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD seguida seguida pelo pos- 
teste de Fisher’s LSD 

 

5.3.5 Densidade glomerular 

 

A densidade glomerular é apresentada na Figura 27: WKY PBS [0,1: (0,1-

0,09)]; WKY IVA [0,10: (0,12-0,09)]; SHR PBS [0,075: (0,087-0,052)]; SHR IVA 

[0,11: (0,14-0,08)].  O teste ANOVA 2-way mostrou que o tratamento modificou os 

valores da densidade glomerular [F(1,31) = 9.15; p= 0.005]. A interação entre a 

linhagem e o tratamento também alteraram esse parâmetro [F(1,31) = 4.36; p=0,045] . 

O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou redução significativa deste parâmetro nos 

animais SHR PBS em relação aos demais grupos (SHR PBS vs. WKY PBS; p= 

0.015); (SHR PBS vs. SHR IVA; p= 0.0007). Esse resultado mostra que o tratamento 

com a IVA impediu a redução da densidade glomerular. 
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Figura 27: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) na densidade glomerular dos 
animais WKY [PBS (n=7), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=8), IVA (n=11)]. Os dados são expressos como 
mediana: (Q3-Q1). * p <0,05 vs. WKY PBS; # p< 0,05 vs. SHR PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo 
pos-t teste de Fisher’s LSD. 

 

5.4 Análise histopatológica dos tecidos cardíacos 
 

As lesões encontradas no tecido cardíaco dos grupos estudados estão 

representadas na Figura 28. Como esperado, o tecido cardíaco dos grupos 

controles (WKY PBS, WKY IVA) apresentaram características morfológicas 

preservadas em sua totalidade (Figura 28A, D). Animais SHR PBS apresentaram 

maior predomínio de alterações no tecido cardíaco. As análises morfológicas do 

tecido cardíaco desses animais evidenciaram injúrias tais como: aumento do 

diâmetro dos cardiomiócitos e presença de infiltrado inflamatório (Figura 28B, C). 

Animais SHR tratados com IVA (SHR IVA) não apresentaram reação inflamatória no 

tecido cardíaco, de forma semelhante aos grupos controles (Figura 28E).  

O diâmetro dos cardiomiócitos é apresentado na Figura 28F [WKY PBS: 

(11,83±0,35); WKY IVA: (11,23±0,28); SHR PBS: (19,24±0,55); SHR IVA: (14±0,4)].  

O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem modificou os valores do diâmetro 

dos cardiomiócitos [F(1,33) = 140,57; p< 0.0001], assim como o tratamento [F(1,33) = 

46,16; p< 0.0001] e a interação entre o tratamento e a linhagem [F(1,33) = 29,15; p< 

0.0001]. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou aumento significativo deste parâmetro 

nos animais SHR em relação ao grupo controle (SHR PBS vs. WKY PBS; p< 
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0.0001); (SHR IVA vs. WKY PBS; p=0.0009);  (SHR PBS vs. SHR IVA; p< 0.0001). 

Foi observada uma redução significativa diâmetro dos cardiomiócitos nos animais 

SHR tratados em relação aos não tratados (SHR IVA vs. SHR PBS; p< 0.0001).  
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Figura 28: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre as características 
histopatológicas do tecido cardíaco de ratos dos animais WKY PBS (A) (n=9); SHR PBS (B,C) (n=10), 
WKY IVA (D) (n=8); SHR IVA (E) (n=10). Coloração: Hematoxilina-eosina. Barra: 25 µm. Grupos WKY 
PBS (A) e WKY IVA (D) apresentam tecido cardíaco preservado e cardiomiócitos com diâmetro 
padrão (símbolo Ӏ). O grupo SRH PBS (B, C) apresenta focos de inflamação (setas) e cardiomiócitos 
com diâmetro aumentado (símbolo I). Grupo SHR IVA (E) apresenta cardiomiócitos, tanto com padrão 
normal, quanto com diâmetro levemente aumentado (símbolo I). Gráfico de barras representando o 
diâmetro dos cardiomiócitos dos grupos experimentais (F). Os dados são expressos como média ± 
EPM. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD * p <0,05 vs. WKY PBS; # p<0,05 
vs. SHR PBS; º p <0,05 vs. WKY IVA. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos- teste de Fisher’s LSD. 
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O número de núcleos inflamatórios dos cardiomiócitos é apresentado na 

Figura 29 WKY PBS: [29,15: (30,63-25,80)]; WKY IVA: [29,88: (36,34-29,24)]; SHR 

PBS: [56,85:(60,83-50,44)]; SHR IVA: [38,48: (40,65-36,58)]. O teste ANOVA 2-way 

mostrou que a linhagem modificou a quantidade de núcleo inflamatórios [F(1,35) = 

187,5; p< 0.0001], assim como o tratamento [F(1,35) = 32,37; p< 0.0001] e a interação 

entre o tratamento e a linhagem [F(1,35) = 72,36; p< 0.0001]. O pós-teste de Fisher’s 

LSD mostrou aumento significativo deste parâmetro nos animais SHR em relação 

aos grupo controle (SHR PBS vs. WKY PBS; p< 0.0001); (SHR IVA vs. WKY PBS; 

p=0.0009);  (SHR IVA vs. WKY IVA; p=0.0008). Foi observada uma redução 

significativa de núcleos inflamatórios nos cardiomiócitos nos animais SHR tratados 

em relação aos não tratados (SHR IVA vs. SHR PBS; p< 0.0001).  

 

Figura 29: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) sobre número de núcleos 
inflamatórios em ratos WKY [PBS (n=9), IVA (n=9)] e SHR [PBS (n= 10) IVA (n= 12)]. Os dados são 
expressos como mediana: (Q3-Q1);* p <0,0001 vs. WKY PBS; º p <0,0001 vs. WKY IVA; # p< 0,0001 
vs. SHR PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s LSD. 

 

5.5  Efeito crônico da Ivabradina sobre a expressão dos canais HCN no rim e 

coração. 

Neste estudo foi avaliada a expressão dos genes HCN2 e HCN4 no rim e no 

coração dos animais dos grupos experimentais.  

Os níveis de RNAm dos canais HCN2, expressos em unidades arbitrárias,  

podem ser observados na Figura 30A: WKY PBS [1: (2,42-0,88)]; WKY IVA [1,28: 
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(1,9-0,68)]; SHR PBS [0,83: (1,71-0,57)]; SHR IVA [2,18: (5,63-1,05)]. O teste 

ANOVA 2-way mostrou que a linhagem e o tratamento não modificaram a expressão 

desses canais, porém a interação entre o tratamento e a linhagem alterou a 

expressão gênica dos canais HCN2 [F(1,32) = 4,597; p= 0.0397]. O pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou aumento significativo deste parâmetro nos animais SHR IVA 

em relação aos demais grupos (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 0.0272); (SHR IVA vs. 

SHR PBS; p= 0.0094); (SHR IVA vs. WKY IVA, p= 0.015). 

A Figura 30B apresenta os dados da expressão renal dos canais HCN4: 

WKY PBS [1: (4,78- 0,38); WKY IVA [2,22: (2,47-1,25)]; SHR PBS [2,29: (4,18-

1,06)]; SHR IVA [0,82: (2,75- 0,48)]. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem, 

nem o tratamento, nem a interação entre a linhagem e o tratamento modificaram a 

expressão desse canal. O pós-teste de Fisher’s LSD não encontrou diferença entre 

os grupos experimentais avaliados. 

 

Figura 30: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) nos níveis de RNAm dos canais 
HCN2 (A) E HCN 4 (B) no rim dos animais WKY [PBS (n=10), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=8), IVA 
(n=12)]. Os dados são expressos em mediana: (Q3 - Q1) * p <0,05 vs. WKY PBS; º p <0,05 vs. WKY 
IVA; # p<0,05 05 vs. SHR PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos- teste de Fisher’s LSD. 

 

Os resultados da análise da expressão de RNAm dos canais HCN2 no 

coração, expressos em unidades arbitrárias,  podem ser observados na Figura 31A  

(WKY PBS: 1,22±0,25; WKY IVA: 1,14±0,22; SHR PBS: 1,11±0,2; SHR IVA: 

1,7±0,19). O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem, nem o tratamento, nem a 

interação entre a linhagem e o tratamento modificaram a expressão desse canal. O 
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pós-teste de Fisher’s LSD não encontrou diferença entre os grupos experimentais 

avaliados. 

A Figura 31B mostra a expressão de RNAm dos canais HCN4 no coração 

dos animais avaliados, expressos em unidades arbitrárias: WKY PBS [0,9: (1,11-

0,39)]; WKY IVA [1,19: (1,49-1,16)]; SHR PBS [0,88: (1,39-0,44)]; SHR IVA [0,38: 

(0,46-0,24)]. O teste ANOVA 2-way mostrou que a linhagem  [F (1,30) = 9,855; p= 

0.0038] e  a interação entre a linhagem e o tratamento [F(1,30) = 17,54; p= 0.0002] 

modificaram a expressão gênica dos canais HCN4. Porém o tratamento não alterou 

esse parâmetro.  O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou aumento significativo da 

expressão gênica de HCN4 entre os grupos WKY (WKY IVA vs. WKY PBS; 

p=0.0115) e  redução significativa entre os grupos (SHR IVA vs. WKY PBS; p= 

0.0187); (SHR IVA vs. SHR PBS; p= 0.0027); (SHR IVA vs. WKY IVA, p< 0.0001). 

 

 

Figura 31: Efeitos da administração crônica de IVA (1mg/kg; i.p) nos níveis de RNAm dos canais 
HCN2 (A) e HCN4 (B) no coração dos animais WKY [PBS (n=8), IVA (n=8)] e SHR [PBS (n=8), IVA 
(n=11)]. Os dados são expressos com média ± EPM ou mediana: (Q3-Q1). * p <0,05vs. WKY PBS; º 
p<0,05 vs. WKY IVA; # p< 0,05 vs. SHR PBS. ANOVA TWO WAY seguida pelo pos-teste de Fisher’s 
LSD.  
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6. DISCUSSÃO 
 

Neste estudo observamos os efeitos do tratamento crônico da Ivabradina 

(1mg/kg/dia; i.p; por 14 dias) sobre parâmetros hemodinâmicos, morfofuncionais e 

moleculares renais e cardíacos em ratos SHR. Nossos principais achados foram: (i) 

redução da PAS (no 7º e 11º dias de tratamento, avaliada pelo método indireto); (ii) 

redução da FC, PAM, PAS e PAD ao final do tratamento (avaliadas pelo método 

direto), (iii) redução da densidade glomerular, (iv) prevenção da resposta inflamatória 

e menor aumento do diâmetro dos cardiomiócitos, (v) aumento da expressão gênica 

dos canais HCN2 renais e (vi) redução da expressão gênica dos canais HCN4 

cardíacos.  

Animais SHR são amplamente utilizados em estudos experimentais devido à 

semelhança na fisiopatogenia com a hipertensão essencial primária em humanos.  

Inicialmente, no intuito de verificarmos se o tratamento crônico com a Ivabradina 

comprometeria o ganho ponderal e, consequentemente, o estado de saúde dos 

animais SHR, avaliamos o peso corporal dos diferentes grupos. Corroborando outros 

trabalhos, nossos resultados mostraram que os animais SHR apresentaram redução 

do peso corporal em comparação aos animais normotensos (WKY), o que é devido a 

um metabolismo aparentemente mais elevado nesta linhagem (Okamoto & Aoki, 

1963; Passos et al., 2012; Locatelli et al., 2017). Albadejo e colaboradores (2003) 

também observaram que ratos SHR tratados com IVA (8,4 mg/kg/dia; i.v; por 28 

dias) não tiveram alteração no peso corporal semelhantemente ao nosso resultado, 

mostrando que esse fármaco não altera este parâmetro.  

Em seguida, avaliamos o peso relativo renal e ventricular considerando desta 

forma a diferença no peso corporal existente entre os grupos experimentais. 

Verificamos que o peso renal relativo não foi diferente entre os grupos avaliados, 

corroborando dados encontrados em outros trabalhos que também não constataram 

diferença no peso renal relativo de ratos SHR comparados a WKY (Paulis et al, 

2007; Hayakawa et al., 2020), embora nenhum trabalho relacionado ao peso renal 

relativo com a administração de Ivabradina tenha sido encontrado.  Observamos um 

aumento do peso relativo do ventrículo sugerindo uma hipertrofia ventricular no 

grupo SHR, cujo tratamento com IVA não foi capaz de reverter o quadro. Esse dado 

corrobora resultados de outros autores que observaram uma hipertrofia ventricular 
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esquerda associada à fase da hipertensão em ratos SHR (Engelmann et al. 1987; 

Doggrell & Brown, 1998). Fang e colaboradores avaliaram o efeito da IVA (10 

mg/Kg/dia; por 4 ou 90 dias) em ratos Wistar infartados e observaram que esse 

fármaco não alterou o peso do ventrículo esquerdo, assim como no presente estudo 

(Fang et al, 2012). A hipertrofia ventricular permite uma adaptação ao aumento de 

trabalho cardíaco mantendo a sua fração de ejeção. A persistência do estímulo pode 

provocar alterações na função miocárdica podendo resultar no surgimento de uma 

insuficiência cardíaca (Cicogna et al., 1997). No presente estudo não observamos 

um efeito positivo da IVA sobre este parâmetro, mas isso pode ser devido ao tempo 

do tratamento e também a dose utilizada.  

Avaliamos os parâmetros hemodinâmicos dos grupos experimentais através 

de Pletismografia e canulação da artéria femoral. Como já era esperado, nos grupos 

tratados verificamos uma redução da FC condizente com os mecanismos de ação 

da IVA (Albaladejo et al.,2003; 2004), evidenciando a eficiência do tratamento 

farmacológico empregado. Um trabalho realizado por nosso grupo de pesquisa 

também observou uma redução significativa da FC de repouso em ratos saudáveis 

tratados com IVA (2mg/kg/dia; i.p.; por 7 ou 8 dias) (Silva et al, 2016). Estudo em 

humanos portadores de insuficiência cardíaca tratados com IVA (5 mg; v.o.; 2 vezes 

ao dia; por 3 meses) apresentaram redução da FC de repouso (Erdem et al, 2017) e 

outro trabalho em humanos (IVA: 30mg; v.o.; dose única) observou redução da FC 

tanto no repouso quanto após estimulação simpática através do exercício (Joanides 

et al, 2005), corroborando desta forma os nossos resultados. A redução da 

frequência cardíaca pode gerar benefícios sobre a insuficiência cardíaca, 

comorbidades, remodelamento e isquemia cardíaca e aterosclerose.  

Através da Pletismografia realizada antes e em diferentes momentos do 

tratamento com a Ivabradina (início, meio e fim) observamos uma redução na PAS 

nos animais SHR IVA, no sétimo e décimo primeiro dias de tratamento. Os 

resultados obtidos por medida direta realizada no final do protocolo experimental 

confirmaram esse dado, pois foi possível observar uma redução na PAM, PAS e 

PAD, neste grupo experimental. No presente estudo, contrariamente a maioria dos 

trabalhos que apontam que a IVA não apresenta efeitos hemodinâmicos, o 

tratamento crônico com esse fármaco reduziu a PAM, PAS e PAD dos animais SHR 

tratados.  
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Albaladejo e colaboradores em estudo realizado com ratos WKY e SHR 

observou através de Pletismografia que a administração crônica de IVA (8,4 

mg/kg/dia; via subcutânea, por 28 dias) não reduziu a PAS dos animais hipertensos. 

Posteriormente, eses mesmos autores avaliaram os parâmetros hemodinâmicos 

desses animais no final do tratamento, porém com os animais anestesidados e 

observaram redução da PAS, PAD E PAM nos aniamais hipertensos tratados em 

comparação aos animais controles (Albaladejo et al, 2003). Outro trabalho realizado 

em ratos das mesmas linhagens citadas, anestesidados e tratados com IVA (1 

mg/kg; i.v.; 4 doses consecutivas) também observou redução da PAS somente nos 

ratos SHR (Albaladejo et al., 2004) corroborando os nossos resultados. Aziriova e 

colaboradores utilizando ratos Wistar com hipertensão induzida por L-NAME, 

demonstrou que a IVA (10 mg/kg/dia; dissolvida na água; por 24 horas) reduziu a 

PAS não só no grupo hipertenso, mas também no grupo controle (Aziriova et al, 

2016) diferentemente do nosso trabalho cujo efeito hipotensor da IVA ocorreu 

somente em animais SHR. Essa diferença pode ser devido ao protocolo empregado 

uma vez que os autores realizaram os experimentos depois de apenas 24 horas que 

a Ivabradina havia sido dissolvida na água dos animais (Aziriova et al, 2016) 

Estudos relacionados à ação da IVA sobre a redução da pressão arterial são 

bastante escassos, mas deve-se destacar os seus efeitos pleiotrópicos capazes de 

contribuir indiretamente com a redução deste parâmetro como: ações 

antiinflamatórias e antioxidantes, melhora de endotélio-dependente e endotélio-

independente do relaxamento vascular, efeitos anti-ateroscleróticos, e a atenuação 

da ativação neuro-humoral (Simko & Baka, 2021). 

O tratamento com IVA (10 mg/kg/dia; adicionada a dieta por 6 semanas) em 

camundongos knockout para ApoE melhorou a disfunção endotelial, reduzindo o 

estresse oxidativo vascular e a formação de lesão aterosclerótica (Custodis et al., 

2008). Camundongos hipercolesterolêmicos Knouckout para receptor de liproteína 

de baixa densidade tratados com IVA (5 mg/kg; i.v.; por 7 semanas) apresentaram 

aumento da expressão da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e redução da 

proteína 1 de adesão celular (VCAM-1) demonstrando um efeito antiinflamatório 

promovido pela IVA (Luong et al., 2016).  Outro estudo utilizando coelhos 

hipercolesterolêmicos observou que o tratamento com IVA (5 mg/kg/dia; adicionado 

a dieta por 9 semanas) foi capaz de reduzir a hiperplasia íntima da aorta e a 
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hipertrofia desse vaso em ratos SHR (Koniari et al., 2016; Albaladejo et al., 2003). 

Todos esses resultados mostram efeitos pleiotrópicos interessantes que podem ser 

alcançados com o tratamento da IVA e indiretamente podem contribuir para redução 

da pressão arterial como observamos no nosso trabalho. 

Estudos mais recentes constataram redução na pressão arterial alcançados 

após tratamento com a Ivabradina. Ratos Wistar com hipertensão induzida por L-

NAME e tratados com IVA (10 mg/kg/dia; dissolvida na água; por quatro semanas) 

apresentaram uma redução da FC e da PAS, corroborando nossos resultados, 

embora a linhagem empregada seja diferente (Krajcirovicova  et al, 2018; Simko et 

al,  2018; Stanko et al, 2020).  Interessantemente tanto o nosso estudo quanto nos 

trabalhos realizados por esses pesquisadores a ação da IVA na redução da pressão 

arterial ocorreu somente nos animais hipertensos. Os mecanismos envolvidos nessa 

resposta ainda são desconhecidos, o que abre possibilidade para futuras 

investigações. 

Avaliamos os dados bioquímicos dos animais experimentais e observamos 

que o tratamento com a Ivabradina não afetou nenhum dos parâmetros. Isso pode 

ser devido ao tempo do tratamento e a dose utilizada no presente estudo. Não foi 

encontrado nenhum dado na literatura sobre marcadores de função renal e sua 

relação com o tratamento da Ivabradina.  

Verificamos que os animais SHR apresentaram ingestão hídrica e volume 

urinário inferiores aos animais WKY diferente dos resultados encontrados em outros 

estudos que observaram que animais SHR apresentam maior ingestão e diurese em 

relação aos controles (Durante et al., 2010; Montoro-Molina et al., 2020), porém 

esses trabalhos não consideraram a razão dessas variáveis em relação ao peso 

corporal. Montoro-Molina e colaboradores ao avaliar a razão entre a ingestão hídrica 

e diurese observou uma redução deste parâmetro nos ratos SHR em comparação 

aos animais controle (WKY) (Montoro-Molina et al., 2020). 

Além disso, a redução do Clearance de Creatinina observada no presente 

estudo está de acordo com trabalhos já publicados que mostram que animais SHR 

apresentam redução da taxa de filtração glomerular, na função excretora e no fluxo 

plasmático renal (Roman, Cowley, 1985; Roman, 1987). Os demais exames 

bioquímicos realizados referentes ao Potássio, Sódio, Uréia e Creatinina séricos não 
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apresentaram diferença entre os grupos experimentais corroborando dados 

encontrados por outros estudos que também não encontraram diferenças nesses 

parâmetros entre animais SHR e WKY (Sowers et al., 1981; Passos et al, 2012; 

Wang et al., 2020; Montoro-Molina et al., 2021). 

Em seguida avaliamos também os parâmetros morfofuncionais renais e 

cardíacos dos grupos experimentais. Sabemos que a hipertensão pode afetar o rim 

provocando efeitos lesivos, mas esse órgão também pode contribuir para o 

desenvolvimento da hipertensão essencial, portanto uma falha no rim pode provocar 

o desenvolvimento e a manutenção da hipertensão em ratos SHR (Kawabe et al., 

1978). Verificamos através da análise histológica que o tecido renal dos animais 

hipertensos apresentaram alterações (congestão e hiperemia intertubular, edema 

intersticial, glomerulosclerose nodular, hipertrofia, dilatação tubular) e uma 

diminuição da densidade glomerular na linhagem SHR sendo revertida com o 

tratamento com a IVA. Podemos, portanto sugerir que a redução dos parâmetros 

hemodinâmicos observada no presente estudo pode ter ocorrido devido a ação da 

IVA sobre a prevenção da resposta inflamatória nos rins dos ratos SHR , achado 

importante do presente estudo. Stanko e colaboradores verificaram o efeito da IVA 

sobre os danos renais provocados pela hipertensão. Esses pesquisadores utilizaram 

ratos Wistar, com a hipertensão induzida por L-NAME e tratados com IVA (10 

mg/Kg/dia, dissolvida na água que o animal ingeria). Após 4 semanas de tratamento 

observou-se que a IVA aumentou a densidade glomerular, corroborando nossos 

resultados, além de reduzir a  área do tufo e fibrose renal, sugerindo  desta forma 

um efeito renoprotetor da IVA (Stanko, et al., 2020). Adicionalmente, observamos 

que a IVA reduziu o diâmetro dos cardiomiócitos e a presença de infiltrado 

inflamatório nos corações dos ratos SHR mostrando a prevenção da reposta 

inflamatória  cardíaca.  Ratos Sprague-Dawley com infarto induzido através de 

técnica cirúrgica e tratados com IVA (10,5 mg/kg/dia, i.p.; por 4 semanas) 

apresentaram melhora da perfusão miocárdica e menor deposição de colágeno 

(Dedkov et al., 2007). Coelhos hipercolesterolêmicos tratados com IVA (17 

mg/kg/dia/dissolvida na água; por 12 semanas) diminuíram a fibrose atrial e 

ventricular  (Busseuil et al, 2010), ambos trabalhos mostram efeitos positivos da IVA 

sobre o tecido cardíaco assim como observado no nosso estudo o que pode ter 

agido positivamente reduzindo a pressão arterial nos animais hipertensos tratados. 
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Outra pesquisa realizada com camundongos C57BL/6J com hipertensão 

induzida por Angiotensina II e tratados com IVA (10 mg/kg/dia/dissolvida em 100 mL 

de água; por 3 semanas) mostrou importante ação da IVA na redução da resposta 

inflamatória a partir da redução da expressão gênica de IL-1β, IL-6, TGF-β, TNF- α, 

redução da expressão protéica de CD4 e VCAM-1, células apoptóticas e da 

hipertrofia cardíaca. Neste trabalho os pesquisadores avaliaram expressão gênica 

dos canais HCN2 e HCN4 no tecido cardíaco e verificaram uma redução significativa 

desses canais após o tratamento com IVA o que se acredita está relacionado a 

redução da resposta inflamatória (Becher et al, 2012).   

Vários trabalhos mostram que os canais HCN estão envolvidos na modulação 

de diferentes repostas (pato)fisiológicas abrindo possibilidade de mais estudos para 

investigar suas funções em diferentes situações. Cardiomiócitos infundidos com 

Angiotensina II e ratos Sprague-Dawley com hipertrofia cardíaca induzida por 

estenose aórtica apresentaram aumento na expressão gênica dos canais HCN2 e 

HCN4 (Lin et al, 2009). Ratos com cardiomiopatia diabética apresentaram 

diminuição da expressão gênica e protéica de canais HCN2 no ventrículo esquerdo 

e manteve estáveis os níveis de HCN4, e essas alterações na expressão desses 

canais possivelmente contribuíram para regulação da estabilidade elétrica nesses 

animais (Hadova et al, 2021). D’Souza e colaboradores em estudo realizado com 

ratos Sprague-Dawley e camundongos C57/BL6 foram os primeiros a observarem 

que a adaptação da FC durante o treinamento não é devido ao tônus autonômico, 

mas sim a diminuição da expressão de canais HCN4 (D’Souza et al., 2014). 

Recentemente, D’Souza e colaboradores (2020) utilizaram a IVA (6 mg/kg; i.p.; dose 

única) para bloquear os canais HCN4 em camundongos e observaram a 

participação desses canais nas oscilações circadianas da FC - o que contribui para 

as oscilações da PA, constatando que o sistema nervoso autônomo não é o único 

responsável pelas variações circadianas do ritmo cardíaco, como tem-se acreditado 

a quase um século (D’Souza et al., 2020).  

Em nosso estudo observamos que o tratamento com a IVA reduziu 

significativamente a expressão gênica dos canais HCN4 no coração dos animais 

SHR tratados com IVA, mas não alterou a expressão dos canais HCN2.  As 

isoformas HCN2 e HCN4 são as mais abundantes nos tecidos cardíacos como já 

mostrada em diversos estudos (El-Kholy et al., 2007; Calejo et al., 2014). Foi 
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observado que miócitos isolados de ratos SHR tratados com Amiodarona 

(bloqueador de canais HCN) apresentaram redução a expressão gênica das 

isoformas HCN2 e HCN4, ou seja, o bloqueio dos canais HCN alteraram a 

expressão gênica desses canais corroborando os nossos dados (Li et al., 2013). 

Portanto pode-se observar que o tratamento com a IVA gera alterações na 

expressão de canais HCN no coração de ratos SHR, cujas mudanças no padrão de 

expressão podem, ao menos em parte, estar relacionadas a diminuição da pressão 

arterial observada. Contudo, estudos sobre a expressão protéica destes canais 

ainda são necessários para melhor compreensão dessa possível relação. 

Em se tratando dos rins, há uma escassez de dados na literatura relacionados 

a expressão gênica de canais HCN, pois somente em 2008 esses canais foram 

identificados neste órgão (Bolívar et al., 2008). Calejo e colaboradores verificaram 

aumento da expressão gênica de canais HCN2 em ratos Wistar em relação as 

outras isoformas (Calejo et al., 2014). No nosso estudo verificou-se após realização 

do qRT-PCR, um aumento significativo na expressão gênica dos canais HCN2 nos 

animais hipertensos tratados com Ivabradina, enquanto que a expressão dos canais 

HCN4 não se alteraram. Portanto, o presente estudo é pioneiro na investigação 

desses canais nos rins de ratos hipertensos tratados com Ivabradina e observamos 

que esta modificação na expressão gênica provocada pelo fármaco abre 

possibilidades de novas investigações a fim de se compreender melhor a função 

destes canais renais. 
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7. CONCLUSÃO  
 

 

 O tratamento crônico com a Ivabradina (1mg/kg; i.p.; por 14 dias) em ratos 

SHR promoveu:  

(i) Redução da FC, PAM, PAS e PAD 

(ii) Prevenção da resposta inflamatória e redução da densidade glomerular renal; 

(iii) Prevenção da resposta inflamatória e redução do diâmetro dos cardiomiócitos; 

(iv) Aumento da expressão gênica dos canais HCN2 renal; 

(v) Redução da expressão gênica dos canais HCN4 no coração. 

Estes dados apontam os benefícios do tratamento com a Ivabradina sobre o 

processo inflamatório (renal e cardíaco) e a redução da PA em ratos SHR. 

Considerando que a hipertensão arterial sistêmica é um grave problema de saúde 

pública e um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e renais, nossos achados contribuem para o avanço do 

conhecimento científico sobre a fisiopatologia e prevenção/controle da hipertensão, 

com perspectivas de aplicação translacional, clínica e social. 
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9. ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Protocolo aprovado pela comissão de ética no uso de animais da UFOP. 
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Anexo 2: Certificado de apresentação de trabalho na 54º Congresso Anual da 

Sociedade Brasileira de Fisiologia  
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Anexo 3: Certificado de apresentação de trabalho na XXVI Simpósio Brasileiro de 

Fisiologia  Cardiovascular. 
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Anexo 4: Certificado de Menção Honrosa  XXVI Simpósio Brasileiro de Fisiologia  

Cardiovascular. 
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