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Resumo. O radioimunoensaio quantifica reações antígeno-anticorpo, permitindo 
medidas precisas em amostras desconhecidas. O princípio do método é que o 
reagente marcado permite a quantificação do reagente não marcado na amostra. 
A atividade do sistema renina-angiotensina é alterada por mudanças do balanço 
hidroeletrolítico e da pressão arterial. Assim, padronizamos o RIE para dosagem 
da ANG-II de rato, após condições experimentais de ingestão de salina 
hipertônica (2%), tratamento com losartan (antagonista de ANG-II), privação 
hídrica e hemorragia aguda (25%). Posteriormente, extraímos a ANG-II 
plasmática para dosagem por RIE, cuja sensibilidade foi de 1,95 pg/mL, com 
detecção de 1,95 a 1000 pg/mL. O tratamento com salina reduziu a concentração 
da ANG-II, enquanto a administração de losartan, a restrição hídrica e 
hemorragia aumentaram os valores, em relação ao grupo controle. Esses 
resultados indicam variações na concentração plasmática de ANG-II de acordo 
com os protocolos experimentais, validando o método para avaliação da 
atividade do sistema renina-angiotensina. 
 
 

1 Introdução 
 
O radioimunoensaio (RIE) é uma metodologia de quantificação, que se soma às 
técnicas biológicas, químicas e físicas empregadas na dosagem de substâncias de 
importância biológica. No RIE, há quatro componentes básicos que são 
imprescindíveis: 1) A substância a ser medida; 2) A substância purificada e 
convenientemente marcada com radioisótopo, da mesma espécie química que a 
substância a ser quantificada (traçador), 3) Anticorpo específico com grande afinidade 
pela substância a ser medida; 4) Processos de separação do complexo antígeno-
anticorpo do traçador livre [1].  
O princípio do RIE é a competição entre a substância não-marcada e o traçador, pelo 
sítio de interação com o anticorpo. As concentrações do traçador e do primeiro 
anticorpo permanecem constantes em todos os tubos de uma mesma análise e só a 
quantidade da substância a ser medida é variável (padrão ou amostra). Ao chegar ao 
estado de equilíbrio, haverá complexos formados pelo anticorpo com a substância 



não-marcada, complexos entre o anticorpo e o traçador, sendo possível separá-los da 
substância não marcada e traçador livres, e determinar a radioatividade dos 
complexos. 
O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) tem uma função central na 
regulação do volume circulante e da pressão sanguínea, contribuindo para a 
manutenção da homeostase de sódio e água e do tônus vascular [2]. O SRAA é 
ativado pelo sistema nervoso simpático, pela redução do volume efetivo de fluido 
corporal, o que leva à redução da pressão de perfusão renal, e pela redução do 
conteúdo de sódio que chega aos túbulos contorcidos proximais dos rins [3]. Esses 
estímulos culminam com a secreção da enzima proteolítica renina pelos rins e essa, 
uma vez na circulação, cliva o peptídeo angiotensinogênio dando origem a 
angiotensina I, a qual, em seguida, é clivada pela enzima conversora de angiotensina 
(ECA) a ANG II [4]. O octapeptídeo ANG-II é um hormônio multifuncional que 
regula vários processos fisiológicos, como a pressão sanguínea, o volume plasmático, 
atividade de nervos simpáticos e respostas relacionadas à sede, dentre outros [4]. 
Todos esses processos dependem da ligação do peptídeo a receptores de membrana 
específicos (AT1 ou AT2), seguida de ativação de vias de sinalização intracelular [5]. 
Deste modo é de extrema importância o desenvolvimento de métodos altamente 
sensíveis e eficientes para quantificação dos componentes do SRAA, por ser este 
essencial para a manutenção da homeostase dos fluidos corporais. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi padronizar o RIE para dosagem de ANG-II, bem 
como validar este método em grupos distintos de ratos Wistar submetidos a diversas 
condições experimentais bem estabelecidas, em que há aumento ou redução de ANG-
II plasmática. 
 
2 Material e Métodos 
 
2.1 Reagentes do RIE para a ANG-II 
 
O padrão sintético de ANG-II foi obtido da Sigma (A9525 – St. Louis, MO, Estados 
Unidos) para montagem da curva padrão do RIE e preparação do hormônio marcado 
(traçador). O primeiro anticorpo, produzido em coelho, contra a ANG-II, foi obtido da 
Peninsula Laboratories, Inc. (T-4007 – San Carlos, CA, Estados Unidos). O 
radionuclídeo 125iodo (125I) foi comprado da Perkin Elmer (Boston, MA, Estados 
Unidos) e o segundo anticorpo, para precipitação dos complexos formados, foi 
produzido em nosso Laboratório de Neuroendocrinologia, por meio de injeções de 
gama-globulina de coelho (G-0261 – Sigma - St. Louis, MO, Estados Unidos) em 
cabra. Para diminuição de interferentes inespecíficos, utilizamos soro de coelho 
normal, obtido por centrifugação do sangue, na concentração de 0,1%, diluído junto 
com o primeiro anticorpo. O polietilenoglicol 6000 (PEG), utilizado para a separação 
do complexo antígeno-anticorpo do peptídeo livre (marcado ou não), foi fornecido 
pela Synth (P-102501-AH – Diadema, SP, Brasil).  
 
2.2 Marcação da ANG-II  
 
A presença do resíduo de tirosina na molécula de praticamente todas as proteínas 
constitui a base do processo de marcação hormonal com a utilização do iodo 



radioativo. A utilização do 125I, ao invés do 131I, deve-se, principalmente, às suas 
características físicas (elevada abundância isotópica, maior vida média (60 dias), 
ausência de emissão de partículas β e baixa energia de radiação).  
O processo de iodinação é relativamente simples, porém envolve várias etapas. A 
primeira a ser checada é a qualidade da substância a ser marcada. Deve-se utilizar 
peptídeo ou proteína de qualidade, com elevado grau de pureza. Após a marcação da 
proteína ou peptídeo deve-se fazer a purificação do produto, uma vez que o processo 
de marcação não marca 100% da substância. 
Para a marcação da ANG-II com 125I, utilizamos o método da lactoperoxidase, 
descrito inicialmente por Marchalonis, 1969 [6]. Essa enzima catalisa a reação de 
oxidação pela água oxigenada, entre os resíduos de tirosina e o 125I livre, permitindo a 
incorporação do radionuclídeo na molécula protéica. Desse modo, misturamos 1 µg 
do hormônio ANG-II, diluído em 20 µL de tampão fosfato 0,05 M, pH 7,5, com 0,5 
mCi de 125I (aproximadamente 5 µL). Adicionamos a enzima lactoperoxidase (10 
µg/10 µL) e, por três vezes a cada cinco minutos, 20 µL de água oxigenada a 0,002% 
(agente oxidante). Em seguida, o volume da mistura da reação foi completado para 
200 µL com TFA 0,1% (ácido trifluoroacético), para injeção da mesma no aparelho 
de HPLC (High Pressure Liquid Chromatography – 10A, Shimadzu), para 
purificação. Durante o processo de marcação são gerados três componentes: ANG-II 
não marcada, ANG-II marcada com uma molécula de 125I (monoiodinada) e ANG-II 
marcada com duas moléculas de 125I (diiodinada). 
 
2.3 Purificação do hormônio 125I-ANG II em HPLC 
 
A purificação do hormônio marcado foi feita por cromatografia de elevada 
performance, utilizando uma coluna de sílica revestida por grupamentos octadecil [C-
18 - fase estacionária, (LC Column, Shim Pack - Shimadzu)], em HPLC. Durante esse 
procedimento, executa-se um gradiente variável entre duas fases móveis: A – TFA 
0,1% em água; B – 70% de acetonitrila e TFA 0,1%, sendo que no começo da 
cromatografia a concentração de B é de 10%, e no final é 100% (Tabela 1). Conforme 
aumenta a concentração de B, a hidrofobicidade da fase móvel aumenta, fazendo com 
que as moléculas que apresentam hidrofobicidade semelhante à fase móvel sejam 
desligadas da fase estacionária e eluídas. Dessa forma, quanto mais hidrofóbica a 
molécula, maior o seu tempo de retenção na coluna. Já que a ANG-II não marcada é 
menos hidrofóbica que a ANG-II monoiodinada a qual, por sua vez, é menos 
hidrofóbica que a ANG-II diiodinada, essa será a ordem de saída dos componentes.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Gradiente da fase móvel aplicado pelo HPLC, durante a purificação da 
ANG-II marcada 

 
Tempo (minutos) Concentração da fase móvel B 

0 a 10 10% 
10 a 15 15% 
15 a 85 50% 
85 a 90 70% 
90 a 95 100% 
95 a 98 80% 
98 a 100 10% 

 
 
2.4 Tampões utilizados no RIE  
 
Tampão I: Tris-acetato 0,1 M, pH 7,4, contendo EDTA 15 mM e lisozima 0,1%. 
Tampão II: solução 0,9% de NaCl, 0,12% de BSA e 0,03% de ácido acético . 
 
2.5 Titulação do primeiro Anticorpo 
 
Antes de realizar o radioimunoensaio (RIE), verificamos a capacidade de ligação do 
primeiro anticorpo específico à ANG-II marcada com radioisótopo (125I), em ensaio 
contendo apenas tubos de ligação não-específica (NSB), referência (Po) e total (T), 
para estabelecimento da concentração ideal de anticorpo a ser utilizada no ensaio. 
Para isso, diluímos o anticorpo nas concentrações de 1:50.000, 1:100.000, 1:150.000, 
1:200.000 e 1:300.000, em Tampão I, e analisamos a imunorreatividade (IR) do 
anticorpo em cada caso (1). 
 

IR = (Po – NSB)/T .                                              (1) 
 
2.6 Padronização do Radioimunoensaio para a ANG-II 
 
De acordo com a titulação do primeiro anticorpo (anti-ANG-II), no RIE, utilizou-se o 
anticorpo na concentração de 1:300.000, diluído em Tampão I.  
A ANG-II marcada com 125I foi obtida por método de marcação com lactoperoxidase 
e água oxigenada (H2O2) como agente oxidante, sendo que 5000 contagens por 
minuto (cpm)/100 ul foram utilizados no ensaio, diluídos em Tampão I. 
As concentrações do padrão de referência para construção da curva padrão foram: 
200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,12; 1,56; 0,78; 0,39 pg/200 µL, diluídos em Tampão 
II, a partir de uma solução estoque de 1 µg/µL de padrão de ANG II, em ácido acético 
0,1 N. Os volumes dos reagentes utilizados no ensaio estão mostrados na Tabela 2.  

 
 

 

 

 



Tabela 2. Volume (µL) das Soluções Utilizadas para RIE de ANG II 

Soluções Total Não-específico Referência Padrões             Amostra 

Tampão I _ 100 _ _ _ 

Tampão II _ 200 200 _ 100 

Pontos da curva _ _ _ 200 _ 

Amostra _ _ _ _ 100 
125I-ANG II 100 100 100 100 100 

Anticorpo _ _ 100 100 100 

 
Após a adição do primeiro anticorpo e da ANG-II-125I aos padrões ou amostras, os 
tubos foram agitados para posterior incubação de 18-20 horas a 4ºC. A seguir, foi 
realizada a separação do complexo anticorpo-ANG-II e do peptídeo livre pelo método 
do anticorpo secundário, na concentração de 1:10 em Tampão I e, posteriormente, 1 
mL de polietilenoglicol (PEG 6,25%) foi adicionado em todos os tubos, exceto os 
tubos denominados total, seguido de centrifugação a 3000 rpm, por 25 minutos a 4ºC, 
para a precipitação dos complexos hormônio-anticorpo formados (Figura 1). A 
radioatividade no precipitado foi determinada com o auxílio de um contador gama 
(Auto-Gama Counting System Cobra II da Instrument Company, Packard, USA), que 
detecta a radiação da ANG-II marcada e determina a dosagem do desconhecido de 
maneira inversamente proporcional à contagem radioativa obtida. Todos os dados 
foram expressos em ρg/mL de plasma. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Protocolo do RIE para a ANG-II 
 
2.7 Animais e Tratamentos Experimentais 
 
Foram utilizados ratos da linhagem Wistar com 250 g, provenientes do Biotério 
Central do Campus de Ribeirão Preto – USP. Em todos os experimentos, os animais 
foram habituados a ciclo claro-escuro (luz das 06:00 às 18:00 h) e temperatura 
controlada (23 ± 2 °C). Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Experimentação Animal, sob o protocolo nº 041/2009. Os animais foram 
subdivididos em quatro grupos experimentais (com 5 a 12 ratos por grupo), sendo que 
todos tiveram dieta ad libitum: 
a) Ratos controles (machos e fêmeas), com água ad libitum; 
b) Ratos submetidos à ingestão ad libitum de NaCl 2% como único fluído, durante 
três dias [7];  
c) Ratos submetidos à privação hídrica de 48 horas [7, 8];  

Incubação da amostra com 1° anticorpo e ANG-II- 125I           Incubação 

 18 a 20 horas, 4°C  5 horas, 25°C 

2º anticorpo 
PEG e 

centrifugação 



d) Ratos com indução de 25% de hemorragia aguda. Os animais desse último grupo 
tiveram a artéria femoral direita canulada com cânula de polietileno. Após a cirurgia, 
as cânulas foram lavadas com salina isotônica contendo heparina (100 IU/mL, 
Liquemine, Roche), para prevenir a obstrução. Após 24 horas de recuperação, os 
animais deste grupo experimental foram submetidos à hemorragia. A hemorragia foi 
induzida pela remoção do sangue através do cateter arterial (15 mL/kg de peso 
corporal, correspondendo a aproximadamente 25% do volume total de sangue), 
durante 1 minuto [7, 9]. 
e) Ratos injetados intraperitonialmente com losartan (100 mg/kg, Merck & Co., Inc., 
Whitehouse Station, NJ, Estados Unidos) e água ad libitum, decapitados após 1 hora 
da injeção [10]. 
 
2.8 Coleta do sangue 
 
Para a determinação da concentração plasmática de ANG-II, todos os animais dos 
diferentes grupos experimentais foram decapitados e o sangue do tronco coletado em 
tubos plásticos mantidos em gelo, contendo inibidores de proteases (EDTA 1 mM, 
pepstatina A 500 µM e PMSF 1 mM, 10 µL/mL de sangue de cada um). O plasma foi 
separado por centrifugação (20 minutos, 1,09 xg, 4ºC) e armazenado a -20 ºC até o 
momento de extração e dosagens hormonais [11].  
 
2.9 Extração da ANG-II plasmática 
 
A concentração plasmática da ANG-II foi determinada por radioimunoensaio (RIE), 
após a extração do mesmo, segundo a técnica descrita por Gutkowska et al. (1984) 
[12] e Botelho et al. (1994) [7]. A extração da ANG-II foi realizada com ácido 
trifluoroacético (TFA 0,1%), por meio de colunas C-18 (SEP-Column RIK-SEPCOL-
1, Peninsula Laboratories), previamente ativadas com solução de acetonitrila 60% em 
TFA 0,1%.  
 
2.10 Dosagem da ANG-II plasmática por RIE 
 
As amostras submetidas à extração de ANG-II foram liofilizadas, para a remoção da 
acetonitrila e do TFA, e ressuspensas em tampão II para dosagem da ANG-II por RIE. 
Posteriormente, as amostras foram pipetadas em tubos de polipropileno e submetidas 
às etapas descritas no item 2.4.   
 
2.11 Análise Estatística 
 
Foi utilizado o teste “t” de student para comparar as diferenças das médias entre dois 
grupos. Os dados são sempre expressos como médias ± erro padrão da média. Em 
todas as comparações o nível de significância adotado foi p < 0,05.  
Os cálculos dos coeficientes de variação são expressos pelo desvio padrão dos valores 
obtidos com o padrão zero ou de uma mesma amostra dividido pela média, em 
porcentagem. Para calcular a variação intra-ensaios, foi feita a média dos coeficientes 
de variação de 30 amostras, dosadas em duplicata em um mesmo ensaio. O 



coeficiente de variação entre-ensaios foi obtido pela análise dos valores dos ED50 de 
vários ensaios, feitos nas mesmas condições experimentais.  
As análises foram ralizadas utilizando o programa GraphPad Prism (version 4, Inc., 
San Diego, CA, Estados Unidos). 
 
3 Resultados 
 
3.1 Marcação e purificação da 125I-ANG-II 
Após a marcação da ANG-II com 125I, pelo método da lactoperoxidase, a mistura da 
reação foi aplicada na coluna do HPLC sendo, a seguir, os componentes eluídos por 
cromatografia de gradiente, baseada na hidrofobicidade das moléculas. Os eluídos 
foram monitorados por detector de luz ultravioleta, cuja resposta a cada componente 
eluído é mostrada na tela de um computador acoplado ao HPLC, constituindo o 
cromatograma de purificação da ANG-II marcada (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Cromatograma de purificação da ANG-II marcada com 125I por HPLC. Os tempos de 
retenção, bem como a concentração de B durante a saída de cada componente da marcação, 
estão descritos na figura   
 
Como a incorporação de 125I aumenta a hidrofobicidade da molécula que a recebe, a 
ordem de eluição dos componentes purificados é a mostrada na Figura 2. Realizada a 
purificação por HPLC, utilizamos a fração de ANG-II monoiodinada (125I-ANG-II) 
para o RIE, pois essa molécula sofre menos o efeito da radiólise, quando comparada à 
ANG-II diiodinada.   
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3.2 Titulação do 1º Anticorpo 
 
Para determinar a concentração ideal do 1° anticorpo no RIE para a ANG-II, fizemos 
a titulação do anticorpo específico, utilizando como antígeno a 125I-ANG II (5.000 
cpm) e calculamos as respectivas imunorreatividades (IR), pela radioatividade medida 
no precipitado (Tabela 3). 
 

Tabela 3. IR obtidas com diferentes concentrações do primeiro anticorpo 
 

Concentração do 1ª Anticorpo IR 
1:50.000 65,8% 
1:100.000 52,1% 
1:150.000 45,9% 
1:200.000 42,3% 
1:300.000 32,0% 

 
A imunorreatividade indica quanto o hormônio marcado é reativo ao primeiro 
anticorpo, dependendo da concentração de ambos. Esse valor é importante, pois o RIE 
deve estar em perfeito equilíbrio, para que haja a competição do hormônio marcado e 
do hormônio não–marcado pelo sítio de ligação ao primeiro anticorpo. A 
imunorreatividade também mostra se a introdução do radioisótopo na molécula do 
hormônio altera a sua imunorreatividade com o anticorpo.  
Estudos prévios realizados em nosso laboratório demonstram que curvas com 
imunorreatividade entre 30 e 40% são mais sensíveis para a detecção dos valores 
desconhecidos. Dessa forma, testamos o RIE com concentração de anticorpo de 
1:300.000. 
 
3.3 Padronização do RIE para a ANG-II  
 
O teste da curva de RIE para a ANG-II foi feito com as seguintes concentrações de 
reagentes (Tabela 4): 
 

Tabela 4. Parâmetros estabelecidos no teste da curva de ANG-II 
 

Reagentes Concentração Volume 
Padrões 1,95 a 1000 pg/mL 200 uL 

Amostra+Tampão II  desconhecida 200 uL 
1° Anticorpo+SCN 

(0,1%) 
1:300.000 100 µL 

125I-ANG-II 5.000 cpm 100 µL 
2° Anticorpo 1:10 100 µL 

PEG 6,25% 1 mL 
 
Com esse teste, obtivemos uma curva (Figura 3) com os valores de controle de 
qualidade descritos na Tabela 5. 
 
 



Fig. 3. Curva de radioimunoensaio para a ANG-II. Os valores foram expressos em pg/mL, de 
acordo com a porcentagem da fração de ANG-II-iodo125 ligada ao primeiro anticorpo, pela 
ANG-II-iodo125 livre (Bounf/Free - B/F)  
 

Tabela 5. Valores de controle de qualidade da curva de ANG-II 
 

Sensibilidade 1,95 pg/mL 
Faixa de detecção 1,95 a 1000 

pg/mL 
ED50 52,85 pg/mL 

Variação intra-ensaio 14,9% 
Variação entre-ensaio 17,9% 

 
 
 3.4 Determinação da concentração da ANG-II plasmática, em resposta a 
diversos procedimentos experimentais  
 
Os valores da concentração plasmática da ANG-II, nos diferentes grupos 
experimentais, estão mostrados na Figura 4. 
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Fig. 4. Validação do método de dosagem de ANG-II por RIE. Efeito do tratamento com Salina 
2% (A); da privação hídrica (B); da hemorragia (C); e da injeção ip de losartan (D) sobre a 
concentração plasmática de ANG II em ratos em ralação ao grupo controle. Os dados são 
expressos com média ± erro padrão da média. **p < 0,01 e ***p < 0.001. 
 
Os valores basais de ANG-II em ratos machos e fêmeas controles foram coerentes 
com os encontrados na literatura [7], não havendo diferença na concentração de 
ANG-II plasmática entre esses grupos (21,3 ± 3,0 pg/mL vs. 22,6 ± 2,0 pg/mL, N = 
10/6 respectivamente). O tratamento com salina 2% reduziu pela metade a 
concentração plasmática de ANG II em relação ao controle (11,7 ± 1,1 pg/mL vs. 
21,3 ± 3,0 pg/mL, respectivamente, p < 0,001, figura 4A). Por outro lado, a restrição 
hídrica aumentou significativamente os valores de ANG-II plasmática em relação ao 
controle (132,6 ± 15,8 pg/mL vs. 21,3 ± 3,0 pg/mL, respectivamente, p < 0,001, 
figura 4B). A indução de hemorragia também aumentou a concentração de ANG-II 
plasmática em relação aos animais controles (56,1 ± 7,6 pg/mL vs. 21,3 ± 3,0 pg/mL, 
respectivamente, p < 0,001, figura 4C). E por ultimo, a injeção ip de losartan também 
induziu um potente aumento na concentração plasmática de ANG II em relação ao 



grupo controle (263 ± 75 pg/mL vs. 21,3 ± 3,0 pg/mL, respectivamente, p < 0,01, 
figura 4D). Dessa forma, esses resultados indicam variações na concentração 
plasmática de ANG-II de acordo com os protocolos experimentais, validando, assim, 
o método de dosagem da ANG-II por RIE.  
 
4 Discussão 
 
Descrevemos a padronização do RIE para a quantificação direta de ANG-II, em 
plasma de ratos. A sensibilidade de um método é a menor quantidade de antígeno que 
pode ser detectada pelo método, isto é, a quantidade necessária para produzir um 
resultado estatisticamente significativo. Quanto maior a sensibilidade, menor a 
quantidade do antígeno necessária [1]. Dessa forma, o valor de 1,95 pg/mL, obtido 
pelo nosso método, mostra sua alta sensibilidade, já que esse valor é bem menor que 
os resultados obtidos para os vários grupos experimentais, sobretudo os controles. 
Além disso, os coeficientes de variação intra- e entre-ensaios (14,9 e 17,9%) 
demonstram a reprodutibilidade na padronização do RIE descrito para a ANG-II.  O 
valor do ED 50 representa o ponto da curva em que 50% do anticorpo estão 
conjugados à ANG-II-iodo125 e os outros 50%, à ANG-II não-marcada. Esse valor 
indica o ponto médio da curva, servindo de referência para que as amostras dosadas 
sejam diluídas para próximo desse valor. 
Com relação aos níveis de ANG-II plasmática, frente aos diversos estímulos, sabe-se 
que o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) tem função importante na 
homeostase cardiovascular, balanço do fluido corporal e de funções renais [13]. A 
ação da ANG-II estimula a reabsorção de sódio nos túbulos proximais dos néfrons e 
estimula a síntese e secreção de aldosterona, cuja função é reabsorver sódio do ducto 
coletor [3]. Dessa forma, os animais tratados com salina 2% (aumento do conteúdo de 
sódio que chega aos túbulos contorcidos proximais dos néfrons renais) necessitam 
excretar sódio, para manutenção da homeostase hidroeletrolítica. Este fato inibe a 
atividade do SRAA, por diminuir a secreção de renina e, consequentemente, a 
formação e concentração de ANG II plasmática. A diminuição da concentração 
plasmática de ANG II promove diminuição na produção de aldosterona, diminuição 
da atividade simpática renal, menor reabsorção tubular de sódio, para reconstituir o 
balanço hidromineral e a pressão arterial [14]. Nossos resultados mostram a redução 
da concentração plasmática de ANG II nos animais tratados com salina 2%, 
corroborando dados prévios da literatura e mostrando a eficiência do RIE para ANG 
II [7].  
Uma vez que a ANG-II é produzida quando há redução da pressão de perfusão renal 
[3], em estado de privação hídrica e hemorragia, sua concentração plasmática deve 
estar aumentada [7, 8, 9]. Aqui também, esta resposta visa corrigir o distúrbio da 
homeostase hidroeletrolítica induzida por ambos os procedimentos experimentais. 
Nós observamos uma elevação da concentração de ANG-II circulante, após a 
privação hídrica e hemorragia, também corroborando dados prévios da literatura [7, 8, 
9]. Em condição de privação hídrica e hemorragia a ANG II circulante é importante 
para manter a pressão arterial, agindo nos receptores AT1 localizados no músculo liso 
vascular, levando à potente e imediata vasoconstrição, para a reabsorção de água e 
sódio, e para a indução de sede, ambos importantes para o restabelecimento do 
volume circulante [3].  



Finalmente, como esperado, a injeção de losartan elevou a concentração de ANG-II 
na circulação, já que essa droga bloqueia a ação do peptídeo sobre os receptores de 
ANG-II do tipo AT1, na musculatura vascular, induzindo hipotensão e redução da 
pressão de perfusão renal [10, 15].  
Em suma, os resultados descritos acima indicam variações esperadas na concentração 
plasmática de ANG-II de acordo com os protocolos experimentais, validando, assim, 
o método de RIE para dosagem de ANG-II, cuja aplicação poderá realizar-se em 
diferentes modelos para avaliação da atividade do sistema renina-angiotensina em 
ratos e possivelmente em humanos, uma vez que esse peptídeo possui a mesma 
composição em todas as espécies de mamíferos [16].  
Nosso estudo mostra uma descrição passo a passo de como realizar o RIE para ANG 
II e como padronizar e validar o RIE para outros peptídeos de importância na 
pesquisa básica e clínica, mostrando a aplicabilidade dos radioisótopos na pesquisa 
científica e em métodos de diagnóstico.  
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