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RESUMO 

SILVA, J. S. Efeito da endotelina 1 na atividade do trocador Na
+/

H
+
 em células do túbulo 

proximal renal. 2017. 76 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Endotelina 1 (ET-1) é a principal isoforma da família das endotelinas e um dos mais 
potentes polipeptídios vasoativos. O rim é tanto um órgão-alvo como a principal fonte de 
produção de ET-1. Um dos papéis fisiológicos importante desse peptídio é a regulação da 
excreção de Na+ e água pelo rim, órgão que expressa os receptores para endotelinas, ETA e 
ETB, além dos trocadores N+/H+ NHE1 e NHE3 que são essenciais para o equilíbrio ácido 
base e hidroeletrolítico das células. As ações de ET-1 no túbulo proximal renal não são claras. 
Alguns estudos relatam que o efeito de ET-1 nesse segmento do néfron depende de suas 
concentrações. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar, em células IRPTC, o papel de 
ET-1, via receptores ETA e ETB, na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3, e os eventos 
intracelulares associados à atividade destes trocadores nesta condição. Nossos resultados 
indicam que o tratamento agudo com ET-1, em concentrações suprafisiológicas, aumenta a 
velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido, 
sugerindo aumento na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3. Este aumento da atividade 
ocorre via ativação dos receptores ETA e ETB e parece ser secundária à atividade da p90RSk e 
da p38MAPK. O tratamento crônico com ET-1, nas mesmas concentrações, não altera a 
expressão da p38 MAPK e reduz, via ETA e ETB, a velocidade de recuperação do pHi 
(dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido, o que sugere redução na atividade 
dos trocadores NHE1 e NHE3.  
 
Palavras-chave: Endotelina 1. Túbulo proximal renal. Trocador Na+/H+. 
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ABSTRACT 

SILVA, J. S. Effect of endothelin 1 on Na
+
/H

+
 exchanger activity in renal proximal 

tubule cells. 2017. 76 p. Masters thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Endothelin 1 (ET-1) is the major isoform of the endothelin family and one of the most 
potent vasoactive polypeptides. The kidney is both a target organ and the main source of ET-1 
production. One of the important physiological roles of this peptide is the regulation of 
excretion of Na+ and water by the kidney, an organ that expresses the receptors for 
endothelins, ETA and ETB, in addition to the N+/H+ NHE1 and NHE3 exchanger that are 
essential for the base acid and hydroelectrolytic balance of cells. The actions of ET-1 in the 
proximal renal tubule are not clear. Some studies report that the effect of ET-1 on this 
segment of the nephron depends on its concentrations. Thus, the objective of this study was to 
investigate the role of ET-1, via ETA and ETB receptors, in the activity of the NHE1 and 
NHE3 exchanger, and the intracellular events associated with the activity of these exchanger 
exchangers in this condition. Our results indicate that acute treatment with ET-1 at 
supraphysiological concentrations increases the rate of recovery of pHi (dpHi/dt) in the first 
two minutes after the acid pulse, suggesting an increase in the activity of NHE1 and NHE3 
exchanger. This increase in activity occurs via activation of ETA and ETB receptors and 
appears to be secondary to the activity of p90RSk and p38MAPK. Chronic treatment with 
ET-1, at the same concentrations, did not alter the expression of p38 MAPK and reduced, by 
ETA and ETB, the pHi recovery rate (dpHi/dt) in the first two minutes after the acid pulse, 
suggesting reduction in the activity of the NHE1 and NHE3 exchanger. 
 

Keywords: Endothelin 1. Renal proximal tubule. Na+/H+ exchanger. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os rins são órgãos constituídos essencialmente por unidades funcionais denominadas 

néfrons, que somam aproximadamente dois milhões. Cada néfron é constituído por um 

glomérulo, responsável pelo processo de ultrafiltração do plasma, e uma porção tubular 

subdividida em segmentos específicos - túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto 

coletor - cujas células epiteliais apresentam características e funções particulares. A porção 

tubular renal participa da transformação do filtrado glomerular em urina, secretando e 

reabsorvendo substâncias de acordo com as necessidades do organismo (BORON; 

BOULPAEP, 2005; SELDIN; GIEBISCH, 2000; ZHUO; LI, 2013). A Figura 1 ilustra um 

néfron e destaca suas porções glomerular e tubular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estruturas que compõem o néfron. Fonte: modificado de Frederic Coe, 2016. 

 

Os rins recebem cerca de 20% do débito cardíaco e são os principais órgãos 

envolvidos no balanço hidroeletrolítico do organismo, bem como na manutenção da pressão 

arterial e do balanço ácido-base (CROWLEY; COFFMAN, 2007; KURTZ; GOLCHINI, 

1987). Além disso, os rins também exercem importante papel endócrino, sendo capazes de 
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sintetizar diversos hormônios e compostos vasoativos como angiotensina II, endotelinas, 

prostaglandinas, óxido nítrico (NO) (TOUYZ; SCHIFFRIN, 2004), entre outros.  

A homeostase hidroeletrolítica é fundamental para a manutenção da osmolaridade e 

volumes dos fluidos corporais, incluindo o volume do fluido extracelular (FEC). Nesse 

contexto, o íon sódio (Na+) com seus ânions associados, cloreto (Cl-) e bicarbonato (HCO-
3), é 

o principal constituinte osmótico do volume do fluido extracelular. Os rins contribuem para a 

homeostase hidroeletrolítica do organismo por promover ajustes no transporte tubular de Na+, 

água e outras substâncias, culminando na formação de urina, principalmente pelos segmentos 

tubulares proximal e distal dos néfrons. No entanto, é bem reconhecido que, nesse contexto, 

os segmentos do túbulo proximal exercem um papel mais proeminente (PATRAKKA; 

TRYGGVASON, 2010; TOUYZ; SCHIFFRIN, 2004). 

O túbulo proximal do néfron pode ser dividido em segmentos proximais convolutos e 

reto. Entretanto, com base em sua ultraestrutura, pode ser alternativamente subdividido em 

três segmentos: S1, S2 e S3. O segmento S1 tem início no glomérulo e inclui a primeira 

porção do túbulo proximal convoluto. O segmento S2 tem início na segunda metade do túbulo 

proximal convoluto e se estende até a primeira metade do túbulo proximal reto. Finalmente, o 

segmento S3 inclui a metade distal do túbulo proximal reto, que se estende até a medula 

(BORON; BOULPAEP, 2005; SELDIN; GIEBISCH, 2000; ZHUO; LI, 2013). 

O túbulo proximal renal é revestido por um epitélio cúbico simples, no qual as células 

apresentam duas membranas com diferentes características de transporte e permeabilidades - a 

membrana apical, que separa a célula do lúmen tubular e a membrana basolateral, que limita a 

célula e o interstício. O epitélio do túbulo proximal é do tipo “leaky”, cujos complexos 

juncionais são superficiais e apresentam apenas poucos filamentos de proteínas de membrana, 

o que resulta em epitélio de baixa resistência elétrica e alta permeabilidade aos solutos. Tanto 

a membrana luminal como a basolateral de suas células são extensamente amplificadas. A 

membrana luminal possui vilosidades bem desenvolvidas na forma de borda em escova que 

aumenta a área da superfície luminal. Este aspecto relaciona-se com a principal função desse 

segmento do néfron – a reabsorção da maior parte do fluido filtrado e sua devolução para a 

circulação -. Por sua vez, as membranas basolaterais de células adjacentes do túbulo proximal 

formam numerosas interdigitações que possibilitam a presença abundante de mitocôndrias em 

contato próximo com a membrana plasmática. As células do túbulo proximal contêm 

lisossomos, vacúolos endocíticos, um retículo endoplasmático bem desenvolvido e complexo 

de Golgi proeminente (BORON; BOULPAEP, 2005; BRENNER; RECTOR‟S, 2016; 

SELDIN; GIEBISCH, 2000). 
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 A diminuição progressiva da complexidade celular do segmento S1 para o segmento 

S3 está relacionada com o declínio gradual da taxa de reabsorção ao longo do túbulo. Dessa 

forma, as células exibem uma membrana de borda em escova progressivamente menos 

desenvolvida, interdigitações laterais menos complexas, uma área de membrana basolateral 

diminuída e uma redução no número de mitocôndrias. (BORON; BOULPAEP, 2005; 

BRENNER; RECTOR‟S, 2016; SELDIN; GIEBISCH, 2000). 

Há nos segmentos tubulares proximais, uma heterogeneidade na expressão e 

distribuição de enzimas biológicas, aminopeptidases, trocadores como Na+, K+-ATPase, 

NHE3 e Na+/HCO-
3, bem como produtos orgânicos e glicose, diferentes receptores acoplados 

à proteína G e mecanismos de sinalização. Assim, o túbulo proximal é o principal sítio de 

reabsorção de solutos e água filtrados pelo glomérulo, reabsorvendo, em condição fisiológica, 

todas as moléculas orgânicas como glicose e aminoácidos e aproximadamente 67% do Na+ e 

80% do HCO-
3 filtrados. Há várias proteínas que participam dos processos de reabsorção e 

secreção através das células epiteliais do túbulo proximal, entre elas se destaca a família de 

trocadores Na+/H+ (NHE), cuja função é essencial para a homeostase hidroeletrolítica e o 

balanço ácido base intra e extracelular (KURTZ; GOLCHINI, 1987; OBERLEITHNER et al., 

1990; SALEH; BATLLE, 1990; SCHUSTER et al., 1991). 

 

1.1 Trocadores Na
+
/H

+ 

Os trocadores Na+/H+ (NHE‟s) são proteínas integrais de membrana cuja principal 

função é trocar um próton intracelular por um íon Na+ extracelular, normalmente explorando 

o gradiente do Na+ direcionado para o interior das células, estabelecido pela atividade da Na+, 

K+-ATPase. Esta por sua vez, é uma proteína ubíqua, presente na membrana basolateral das 

células polarizadas, onde transporta três íons Na+ para o exterior e dois íons K+ para o interior 

dessas células contra o seu gradiente de concentração, utilizando, para isso, a energia 

proveniente da degradação do ATP (BRENNER; RECTOR‟S, 2016; PARKER et al., 2015; 

SLEPKOV et al., 2007).   

Por estarem envolvidos na atividade de fluxo de íons, os NHE‟s também regulam o pH 

intracelular (pHi) e o volume celular (ARONSON et al., 1982; SLEPKOV et al., 2007). São 

conhecidas dez isoformas dos trocadores Na+/H+, e em mamíferos, todas elas são 

eletroneutras, com estequiometria de 1Na+:1H+. Porém, algumas diferenças são identificadas 

como resposta aos segundos mensageiros, sensibilidade ao Amiloride e distribuição tecidual 

(BOCANEGRA et al., 2014; GHOLAMI et al., 2013; HORITA et al., 2013; PARKER et al., 

2015; SOLEIMAN et al., 2017).  
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Os NHE‟s são constituídos por doze domínios transmembranares, relativamente 

conservados entre as isoformas, localizados entre dois segmentos – N- terminal e C – terminal 

- (Figura 2). No segmento N- terminal, os sítios de translocação dos íons Na+ e H+ se 

encontram nos domínios transmembranares 4, 5, 8, 9 e 10 e, na face intracelular, há sítios de 

interação para H+, o que permite a ativação do NHE quando ocorre queda no pHi. A porção 

C-terminal é citoplasmática regulatória e possui sítios de interação e fosforilação para várias 

proteínas sinalizadoras (ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004; SLEPKOV et al., 2007). 

 

 

Figura 2 - Modelo do trocador Na+/H+ isoforma 1 (NHE1). Representação dos domínios transmembrânico e 
citoplasmático. Neste último, estão representados os sítios de interações com moléculas sinalizadoras. Fonte: 
modificado de Slepkov et al., 2007.  
 
 

Dentre as isoformas dos trocadores Na+/H+, o NHE1 é uma das principais proteínas 

por manter a estabilidade do pH e volume intracelular. Já a isoforma 3 - NHE3 - é importante 

para a reabsorção de Na+, HCO-
3 e fluidos em células epiteliais do túbulo proximal (PARKER 

et al., 2015; ZHUO; LI, 2013). É importante resaltar que os trocadores Na+/H+ são alvos de 

ação hormonal, visto que possuem sítios de fosforilação para proteína cinase A (PKA) e 

proteína cinase C (PKC) e p38 mitogen-activated protein kinase (p38MAPK) (FÉRAILLE; 

DOUCET, 2001) entre outras.  

 

1.1.1 NHE1 

É uma glicoproteína com 815 resíduos de aminoácidos e 90-110 kDa (SARDET et al., 

1989), cujo domínio N-terminal (denominado unidade de transporte) é altamente sensível ao 

H+ 

Na+ 



23 
 

Amiloride e cujo domínio C-terminal (ou citoplasmático regulatório) apresenta  grande 

sensibilidade para vários sinais  extracelulares, incluindo fatores de crescimento, hormônios e 

alterações osmóticas (WAKABAYASHI et al., 1992). A isoforma NHE1 tem distribuição 

ubíqua em todas as células de vertebrados, sendo localizada, nas células de epitélios 

transportadores, preferencialmente na membrana basolateral (TSE et al., 1991). Assim, no 

rim, o NHE1 encontra-se na membrana basolateral de todas as células dos múltiplos 

segmentos do néfron (BIEMESDERFER et al., 1992; BIEMESDERFER et al., 1993). 

    Além da manutenção do pHi, o NHE1 desempenha funções primordiais na regulação 

do volume intracelular, proliferação e diferenciação celular (GRINSTEIN et al., 1989; NOEL 

et al., 1996; PUTNEY; BARBER, 2003; TSE et al., 1991; TSE et al., 1992; WANG et al., 

1997). Dependendo do tipo celular, o NHE1 também pode promover ou inibir a apoptose 

(morte celular programada) (KHALED et al., 2001; RICH et al., 2000; WU et al., 2004). No 

entanto, os mecanismos pelos quais o NHE1 contribui para a sobrevivência celular ou 

apoptose não são bem conhecidos.  

 

1.1.2 Regulação do NHE1  

A maioria dos estudos investigam a importância do NHE1 nas células miocárdicas 

devido a sua contribuição para restaurar o pHi durante episódios de acidose associada à morte 

celular (COCCARO et al., 2009; HAWORTH et al., 2003). No rim, não é diferente, uma vez 

que as células tubulares, por apresentarem metabolismo elevado, necessitam de mecanismos 

eficientes para regular o seu pH e produzir respostas adaptativas e/ou de reparo epitelial 

(KRAPF et al., 1991; MOE et al., 1991). 

Os estudos realizados por Wakabayashi, Fliegel et al. e nosso grupo, têm discutido a 

importância do domínio regulatório citoplasmático do NHE1 no que se refere principalmente 

aos sítios de fosforilação por proteínas como a calmodulina cinase (CAMK), proteínas cinases 

ativadas por mitógenos (p38MAPK e MEK/Erk1/2), p90RSK, entre outras (EGUTI et al., 2010; 

FLIEGEL, 2005; GRENIER et al., 2008; KHALED et al., 2001; WAKABAYASHI et al., 

1994; WAKABAYASHI et al., 1997). Além disso, o NHE1, ao regular o volume e o pHi, 

pode desempenhar um papel protetor importante, já que as células em apoptose apresentam 

como principais características a acidificação do citoplasma, necessária para a ativação de 

proteínas pró-apoptóticas como a caspase 3 (MATSUYAMA et al., 2000). 

Considerando a ação hormonal, em estudos anteriores nosso grupo demonstrou que a 

angiotensina II e a arginina vasopressina em concentrações supra fisiológicas estimulam a 

atividade de NHE1 (COSTA-PESSOA et al., 2013b; OLIVEIRA-SOUZA; DE MELLO-
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AIRES, 2000; OLIVEIRA-SOUZA; MELLO-AIRES, 2001). No caso da angiotensina II, 

observamos a contribuição das vias p38MAPK e CaMKII (calmodulina cinase II) na 

estimulação de NHE1. No entanto, até o momento não se conhece a ação do hormônio 

endotelina -1 nesse processo. 

  

1.1.3 NHE3 

O NHE3 é uma proteína constituída de 834 resíduos de aminoácidos e possui peso 

molecular de aproximadamente 87 kDa. É abundantemente expresso na membrana luminal 

das células epiteliais do intestino e nos segmentos proximal e ramo ascendente espesso da 

alça de Henle do néfron (DONOWITZ; LI, 2007). Dentre os dez membros da família dos 

NHE‟s, a isoforma 3 (NHE3) é mais relevante para os túbulos proximais devido a sua 

expressão e localização únicas (ZHUO; LI, 2014). 

No túbulo proximal renal, a atividade do NHE3 está acoplada à reabsorção de HCO-
3, 

visto que para cada H+ secretado nesse segmento, um HCO-
3 é formado no meio intracelular. 

Isto se deve ao fato de que na luz tubular a isoforma IV da anidrase carbônica (a.c. IV) 

catalisa a formação de OH- e CO2 a partir do HCO-
3 filtrado. Em seguida, o H+ secretado pelo 

NHE3 se une ao grupo OH- formando H2O. O CO2 é um gás lipossolúvel, por isso pode 

difundir-se livremente pela membrana celular. Uma vez dentro da célula o CO2 se une aos 

radicais OH- formando o HCO-
3, reação catalisada pela anidrase carbônica II (a.c. II). Assim, 

para cada H+ secretado pelo NHE3 há o consumo de um HCO-
3 na luz tubular e formação de 

um HCO-
3 no meio intracelular, o que corresponde à reabsorção de HCO-

3. (Figura 3). A 

secreção de H+ associada à reabsorção de HCO-
3 torna o NHE3 uma das proteínas importantes 

no balanço ácido base (BORON; BOULPAEP, 2005; BRENNER; RECTOR‟S, 2016; 

HAQUE et al., 2012; SELDIN; GIEBISCH, 2000). 

Sob condições fisiológicas, o NHE3 pode trafegar das membranas plasmáticas para 

organelas intracelulares, principalmente endossomas de reciclagem. Esse tráfego desempenha 

um papel importante na regulação da reabsorção de Na+ no túbulo proximal (ZHUO; LI, 

2013). 
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Figura 3 - Esquema representativo da secreção de H+ e reabsorção de HCO-
3 da célula do túbulo proximal. a.c., 

anidrase carbônica; ML, membrana luminal; MBL, membrana basolateral. 
 

1.1.4 Regulação do NHE3 

A atividade de NHE3 é regulada por vários fatores, incluindo a maioria dos hormônios 

que modulam as proteínas cinases e suas vias de sinalização intracelular (MOE, 1999). A 

regulação de NHE3 é complexa, visto que vários ajustes podem atuar simultaneamente e os 

fatores moduladores podem atuar via fosforilação, mudança de sua localização e/ou alterações 

funcionais nas proteínas de citoesqueleto que interagem com este trocador (DYNIA et al., 

2010; LIU; JOSÉ, 2013; MCDONOUGH et al., 2010). 

Os agentes que induzem aumento dos níveis de AMPc (adenosina monofosfato 

cíclico), consequentemente aumentam a atividade da PKA (proteína cinase dependente de 

AMP). A PKA por sua vez, fosforila o NHE3 nas serinas 552 e 605 e nessa condição o 

trocador é internalizado para compartimentos intracelulares (KOCISKY et al., 2007; LIU; 

JOSE, 2013). Assim a PKA reduz a atividade de NHE3. Por outro lado, os agentes que 

induzem ativação da PLC (fosfolipase C) e consequente aumento da atividade de proteínas 

como as cinases C (PKC) ou p38MAK, parecem facilitar a inserção de vesículas contendo 

NHE3 na membrana celular. No entanto, a ação hormonal, nas vias de sinalização celular, 

responsáveis por este evento ainda não são claras. 

Em conjunto, os dados da literatura apontam para uma contribuição do cálcio 

intracelular, p38MAPK e PKA na atividade de NHE1 e NHE3 e neste contexto, a endotelina 1 

pode desempenhar função importante na atividade desses trocadores, visto que é um peptídeo 

associado à função tubular renal e ativa várias vias de sinalização celular. 
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1.1.5 Na
+
, K

+
-ATPase  

É importante ressaltar que todos os mecanismos transportadores de sódio descritos 

acima dependem da cinética da bomba de sódio, potássio ou Na+,K+-ATPase (Figura 4), 

inicialmente descrita por Skou em 1957 (SKOU, 1957). A Na+/K+-ATPase estabelece um 

gradiente químico transmembrana de Na+ e K+ que é essencial para a regulação e manutenção 

do volume, osmolaridade e pH celular, do potencial de repouso da membrana celular e da 

energia necessária para os transportes ativos secundários de íons e nutrientes através da 

membrana (BLANCO; MERCER, 1998; BLAUSTEIN et al., 2012; KAPLAN, 1985). A 

Na+/K+-ATPase é composta por duas subunidades, α (α1- α4) e β (β1 – β3) (BLANCO; 

WALLACE, 2013).  

A subunidade α da Na+/K+-ATPase é catalítica e a subunidade β é uma chaperona 

responsável pela maturação e inserção dessa enzima na membrana plasmática (BLANCO; 

MERCER, 1998; BLANCO; WALLACE, 2013). Quando na forma ativa, esta enzima induz o 

influxo de 2 íons K+ e o efluxo de 3 íons Na+ com o gasto de energia liberada pela hidrólise 

de ATP. Dessa forma, ela participa da manutenção da diferença de potencial transmembranar, 

sendo assim, eletrogênica (BLANCO; MERCER, 1998). 

O tecido renal expressa principalmente as subunidades α1, α2 e β1 da Na+/K+-ATPase, 

que se localiza nas membranas basolaterais das células, na proximidade de um grande número 

de mitocôndrias, e sua abundância se relaciona diretamente à capacidade de transporte de 

cada segmento tubular (GARG et al., 1981; SCHERZER et al., 2015). A Na+/K+-ATPase e os 

NHEs se apresentam como importantes sítios para a regulação hormonal, visto que essas 

proteínas possuem sítios de fosforilação para proteína cinase A (PKA) e proteína cinase C 

(PKC), (FÉRAILLE; DOUCET, 2001) entre outras.  
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Figura 4 – Representação esquemática da relação entre o NHE e a Na+/K+/ATPase em células epiteliais renais. 
Fonte: Leite, 2011.  
 

1.2 Endotelinas  

As endotelinas (ETs) são peptídeos secretados essencialmente pelas células endoteliais 

e desempenham funções distintas no organismo, incluindo controle de tônus vascular e 

indução de estresse apoptótico (HICKEY ET AL., 1985; YANAGISAWA ET AL., 1988; 

WARREN; LIU, 2008). Inicialmente, as células endoteliais sintetizam a pré-pró-endotelina 

(Figura 5), molécula inativa e constituída por 212 aminoácidos (AA). Quando liberada na 

circulação sanguínea, a pré-pró-endotelina é clivada por endopeptidases (furina e convertase) 

e gera o peptídio de 38 aminoácidos (pró-ET ou “big endotelin”) com baixa atividade 

vasoativa. A pró-ET sob a ação da enzima conversora de endotelina (ECE) gera a forma 

biologicamente ativa da endotelina, com apenas 21 aminoácidos (DHAUN et al., 2008; 

KOHAN et al., 2011).  



28 
 

 

Figura 5 - Esquema representativo das vias de biossíntese da endotelina (ET). A pré-pró-endotelina é clivada 
pela ação de endopeptidases formando a pró-ET. Esta é clivada por diferentes enzimas conversoras de ET 
(ECEs) para gerar endotelinas. Adaptado de (Kohan et al., 2011). 
 

1.2.1 Endotelina 1 

Dos três peptídeos, a endotelina 1 (ET-1) é a isoforma mais estudada devido a sua 

importância para o sistema cardiovascular e pode interagir com dois receptores específicos, o 

do tipo A (ETA) e o do tipo B (ETB), ambos acoplados à proteína G (ARAI et al., 1990). No 

rim, a síntese de ET-1 ocorre nas células endoteliais vasculares, no mesângio, nas células 

epiteliais do túbulo proximal e dos segmentos mais distais do néfron (EMORI et al., 1991; 

KOHAN et al., 2011; LERMAN et al., 1991).  

Os rins apresentam ampla distribuição dos receptores ETA e ETB (PRISCO et al., 

1995). Os receptores do tipo ETA são expressos nas células da musculatura lisa das artérias 

38 AA 

21 AA 

21 AA 

 

21 AA 

 

212 AA 
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arqueadas, artérias interlobulares, arteríolas glomerulares, capilares glomerulares, mesângio e 

vasos retos, o que confere a importância da ET-1 no controle da hemodinâmica renal 

(KARET, 1996; KOHAN, 2010). Além disso, os segmentos do néfron incluindo o túbulo 

proximal, também expressam os receptores ETA (ZHANG et al., 2011). Os receptores do tipo 

ETB são expressos nos glomérulos (OWADA et al., 1994), células do túbulo proximal 

(LAGHMANI et al., 2005; LICHT et al., 2004; PREISIG, 2007; YANG et al., 2007) e no 

sistema de ductos coletores onde, sob efeito de ET-1, favorecem a natriurese em alguns 

modelos animais, por inibir o cotransportador Na+:K+:2Cl (NKCC2) no segmento espesso da 

alça de Henle (PLATO et al., 2000) e o canal epitelial de sódio - ENaC no ducto coletor 

(KOHAN; PADILLA, 1993; KUC; DAVENPORT, 2004; NAMBI et al., 1995; WESSON, 

2001).  

As ações de ET-1 no túbulo proximal não são claras. Alguns estudos relatam que o 

efeito de ET-1 nesse segmento do néfron depende de suas concentrações. Em concentrações 

baixas (10-15 - 10-14 M) ET-1 induz aumento na reabsorção de Na+ por ativar a Na+,K+-

ATPase e o NHE3 (SPEED et al., 2015; ZEIDEL et al., 1989). No entanto, em concentrações 

elevadas (10-12 - 10-9 M) ET-1 reduz a reabsorção de Na+ por inibir a Na+,K+-ATPase (EIAM-

ONG et al., 1992; SPEED et al., 2015). Nesta última condição não se conhece a atividade do 

NHE3. Além disso, não há estudos sobre o efeito da ET-1 na regulação do pHi via NHE1. 

Até o momento, nenhuma investigação foi realizada a respeito do efeito da interação 

entre ET-1/ETA ou ET-1/ETB na atividade dos trocadores Na+/H+ NHE1 ou NHE3 no túbulo 

proximal, apesar da importância dessas proteínas na homeostase ácido-base e na regulação do 

volume do fluido extracelular. 
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE  

As células do túbulo proximal renal expressam os receptores ETA e ETB e por isso, 

podem desempenhar funções reguladas pela ET-1. No entanto, pouco se conhece a respeito 

das vias de sinalização celular reguladas pela ET-1.  

A atividade dos trocadores NHE1 e NHE3 pode ser regulada por agentes que 

estimulam proteínas ativadas pela via da PLC ou do AMPc. Neste contexto, é pertinente 

investigar o efeito de ET-1 na atividade de NHE1 e NHE3, priorizando a via regulada pela 

PKA ou pela p38MAPK. 

Além disso, compreender a função da ET-1 na atividade desses trocadores poderá 

contribuir para futuras investigações sobre as propriedades natriuréticas e anti-natriuréticas 

desse peptídeo, bem como sua contribuição no balanço ácido-base.   

Diante do exposto, a nossa hipótese é que em células imortalizadas do túbulo proximal 

de rato (IRTPC), a ET-1, interagindo com seus receptores específicos, pode regular a 

atividade de NHE1 (via ativação da p38MAPK) e NHE3 (via ativação da PKA ou da 

p38MAPK).  
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3 OBJETIVO 

O objetivo geral deste estudo foi investigar, em cultura permanente de células IRPTC, 

o papel de ET-1, via receptores ETA e ETB, na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3. 

Os objetivos específicos visam: 

1- confirmar a expressão e a atividade de NHE1 e NHE3 nas células IRPTC em cultura; 

2- avaliar o efeito agudo de ET-1 na atividade de NHE1 e NHE3; 

3- avaliar o efeito crônico de ET-1 na atividade de NHE1 e NHE3; 

4- investigar o efeito de ET-1 e/ou BQ123 (antagonista do receptor ETA) na atividade de 

NHE1 e NHE3; 

5- investigar o efeito de ET-1 e/ou BQ788 (antagonista do receptor ETB) na atividade de 

NHE1 e NHE3; 

6- para resultados positivos nos itens 4 e5, avaliar a contribuição da p38MAPK (usando o 

inibidor SB203580) e da PKA (usando o inibidor H-89); 

7- para resultados positivos no ítem 6, avaliar a expressão de proteínas por Western blotting.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 Todos os protocolos apresentados foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais em Experimentação (CEUA) e a isenção está registrada sob o número 750/15. 

 

4.1 Cultura celular 

As células IRPTC oriundas do túbulo proximal de rim de rato foram adquiridas do 

ATCC (American Type Culture Collection). Após o descongelamento, as células foram 

cultivadas em meio de cultura Dulbecco‟s Modified Eagle‟s Medium (DMEM) (Life 

Technology), suplementado com 10% de soro bovino fetal e 1% de penicilina-estreptomicina 

e mantidas em incubadora com 5% de CO2 a 37 oC. Ao atingir a confluência de 80%, as 

células eram removidas do frasco de cultura com tripsina 0,25% e alíquotas eram transferidas 

para placas de 6 poças contendo lamínulas que eram posteriormente utilizadas nos 

experimentos de pHi. 

 

4.2 Grupos Experimentais  

1 – Controle – que não recebeu tratamento; 

2 - Tratado com NMDG (N-Methyl-D-glucamin), para substituir o Na+ extracelular; 

3 - Tratado com Cariporide - inibidor específico de NHE1 – (10-5 M) por 1 hora; 

4 - Tratado com S3226 - inibidor específico de NHE3 – (10-6 M) por 1 hora;  

5 - Tratado com S3226 (10-6 M) + Cariporide (10-5 M) por 1 hora; 

6 - Tratado com ET-1 (10-14, 10-9 e 10-7 M) agudamente (2 minutos); 

7 - Tratado com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) agudamente (2 minutos); 

8 - Tratado com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) agudamente (2 minutos); 

9 - Tratado com ET-1 (10-9 e 10-7 M) cronicamente (por 24 horas); 

10 - Tratado com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) cronicamente (por 24 horas); 

11 - Tratado com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) cronicamente (por 24 horas). 

As médias resultantes de cada grupo experimental foram comparadas com as médias 

de seus respectivos controles. 

 

4.3 Tratamento Agudo 

4.3.1 Tratamento das culturas celulares com Cariporide e/ou S3226 

No presente estudo, as células IRPTC em cultura foram tratadas com Cariporide - 

inibidor de NHE1 – (10-5 M) e/ou S3226 - inibidor de NHE3 – (10-6 M) por 1 hora antes de 
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cada experimento. Nessas condições, foi avaliado o efeito de cada droga na velocidade de 

recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido com NH4Cl. 

 

4.3.2 Tratamento das culturas celulares com diferentes concentrações de ET-1 

Após o pulso ácido com NH4Cl, as células IRPTC foram expostas a uma solução 

contendo ET-1 (10-14 M, 10-9 M ou 10-7 M) e, em seguida, a velocidade de extrusão celular de 

H+ foi avaliada nos dois primeiros minutos, já que durante esse tempo os trocadores Na+/H+ 

são os responsáveis pela extrusão do H+. Após 2 minutos, a H+-ATPase também contribui 

para a extrusão celular de H+. Este tratamento agudo com diferentes concentrações de ET-1 

permitiu a escolha da concentração a ser utilizada nos experimentos agudos subsequentes. 

 

4.3.3 Tratamento das culturas celulares com ET-1 (10
-9

 M) e/ou BQ123 (10
-7

 M) 

 A concentração de ET-1 escolhida para os experimentos agudos seguintes foi de 10-9 

M, por ter induzido alterações significativas na velocidade de extrusão celular de H+. Para a 

medida da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos, as células 

IRPTC foram tratadas agudamente com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) após o pulso 

ácido com NH4Cl.  

 

4.3.4 Tratamento das culturas celulares com ET-1 (10
-9

 M) e/ou BQ788 (10
-7

 M) 

As células IRPTC foram tratadas agudamente com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) 

após o pulso ácido com NH4Cl, para a medida da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 

nos dois primeiros minutos.  

 

4.4 Tratamento Crônico 

4.4.1 Tratamento das culturas celulares com diferentes concentrações de ET-1 

As células IRPTC foram cultivadas em meio de cultura contendo ET-1 (10-9 M ou 10-7 

M) por 24 horas e, em seguida, a velocidade de extrusão celular de H+ foi avaliada nos dois 

primeiros minutos após o pulso ácido com NH4Cl. Este tratamento crônico com diferentes 

concentrações de ET-1 permitiu a escolha da concentração a ser utilizada nos experimentos 

crônicos subsequentes. 

 

4.4.2 Tratamento das culturas celulares com ET-1 (10
-9

 M) e/ou BQ123 (10
-7

 M) 

A concentração de ET-1 escolhida para os experimentos crônicos seguintes foi de 10-9 

M, por ter induzido alterações significativas na velocidade de extrusão celular de H+. As 
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células IRPTC foram, então, tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) por 24 horas e, 

em seguida, a velocidade de extrusão celular de H+ foi avaliada nos dois primeiros minutos 

após o pulso ácido com NH4Cl. 

 

4.4.3 Tratamento das culturas celulares com ET-1 (10
-9

 M) e/ou BQ788 (10
-7

 M) 

As células IRPTC foram tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) por 24 

horas e, em seguida, a velocidade de extrusão celular de H+ foi avaliada nos dois primeiros 

minutos após o pulso ácido com NH4Cl. 

 

4.5 Avaliação do pHi por microscopia de fluorescência 

A atividade do trocador Na+/H+ foi monitorada por microscopia de fluorescência, 

utilizando a sonda intracelular fluorescente BCECF (2‟, 7‟- biscarboxietil - 5,6 - 

carboxifluoresceina – Molecular Probes), sensível a concentração de H+. Para a leitura da 

fluorescência emitida pela amostra tratada com BCECF, foi utilizado o modelo operacional 

do microscópio de fluorescência (108 da Nikon-draphot TMD). A luz proveniente de uma 

lâmpada de xenônio excita a amostra nos comprimentos de onda de 440 nm (valor sensível 

ao pHi ) e 495 nm (valor sensível à fluorescência). A amostra por sua vez, emite uma 

fluorescência acima de 510 nm e esta é coletada por um fotomultiplicador, que gera uma 

corrente proporcional à potência da luz. Essa corrente é então amplificada e convertida em 

um sinal digital, que é adquirido pelo computador. A relação da excitação 440/495 nm 

traduz a intensidade de fluorescência (IF), dependente do pHi.  

Em nossos experimentos, as monocamadas de células IRPTC cultivadas sobre 

lamínulas de vidro (controle ou tratadas) foram expostas a uma solução controle contendo 

Na+ [(em mM) (NaCl-145, KCl-5, MgCl2 -1, NaH2PO4-1, Na2HPO4-0.83, CaCl2-1.8, 

Hepes-20, Glicose-5, pH 7.4, 290 mOsm)] e 5 µM de BCECF-AM, por aproximadamente 

5 minutos. Posteriormente, a lamínula contendo a monocamada celular foi lavada com a 

solução controle para remover o excesso de BCECF e em seguida, foi inserida na câmera 

termo-reguladora instalada sobre a platina do microscópio de fluorescência, onde as 

células permaneceram incubadas com solução controle a 37 oC e, nessa condição, foi 

avaliada a fluorescência basal.   

Posteriormente, utilizando um sistema de cânulas controlado por bomba de vácuo, 

a solução controle foi substituída pela solução contendo cloreto de amônio (NH4Cl) [(em 

mM) NaCl-125, KCl-5, MgCl-1, NaH2PO4-1, Na2HPO4-0.83, CaCl2-1, Hepes-20, Glicose-
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5, NH4Cl-20, pH 8,0 (valor próximo do pK de NH4 = 9,2) e 290 mOsm] e a fluorescência 

celular foi avaliada por 2 minutos. Durante esse período, foi observada uma alcalinização 

transitória do pHi devido a entrada de NH3 (amônia) na célula, que ao reagir com o H+ 

intracelular, forma o NH+
4 (íon amônio). Após esse período, a solução contendo NH4Cl foi 

substituída pela solução controle contendo Na+ e nessa condição ocorreu uma acentuada 

acidificação intracelular, devido à dissociação do NH+
4 intracelular em NH3 e H+. 

Nos experimentos livres de Na+, este íon foi substituído pelo N-methyl D-

glucamina (NMDG 138 mM). 

Após o pulso ácido descrito acima, a imediata recuperação do pHi ocorreu pela 

extrusão celular do íon H+, que foi observada por cerca de 10 minutos após o pulso ácido.  

Após cada experimento, utilizando a mesma lamínula com a monocamada celular, foi 

realizada uma curva de calibração do pHi. Após o registro da recuperação da intensidade de 

fluorescência (IF), a solução experimental contendo Na+ foi substituída pela solução 

contendo nigericina [(em mM) NaCl-20, KCl -130, MgCl2-1, CaCl2-1, Hepes-5 e 290 

mOsm]. Na presença da nigericina, o pHi foi levado a um valor igual ao do pH extracelular 

(pHe), pois esta substância (antibiótico derivado da Streptomyces hygroscopicus) aumenta a 

permeabilidade da membrana celular aos íons H+ e K+. A partir da solução contendo 

nigericina foram preparadas 4 amostras com diferentes pHs (7,5, 7,0, 6,5 e 6,0), as quais 

foram utilizadas para construir cada curva de calibração (curva padrão), que é obtida pela 

relação dos diferentes pHe utilizados, indicados no eixo x, com os respectivos valores da IF 

encontrados e indicados no eixo y. A curva de calibração foi utilizada para converter os 

valores de IF encontrados no experimento, para valores de pHi.   

O cálculo da velocidade de extrusão celular de H+, após o pulso ácido, foi realizado 

por regressão linear dos valores de pHi encontrados nos dois primeiros minutos, pelo método 

dos quadrados mínimos. A velocidade de extrusão celular de H+ é expressa pelo valor do 

coeficiente angular da reta de regressão (dpHi/dt), ou seja: y = a + bx, sendo b = dpHi/dt. 

 

4.6 Análise de expressão proteica por Western Blotting 

 

4.6.1 Preparação de amostras   

As células controle ou tratadas foram cultivadas em placas para cultura de 6 poças. 

Após confluência de 80%, o meio de cultura de cada placa foi substituído por 1 mL de PBS 1 

x. Em seguida, as células foram removidas por raspagem com tampão RIPA 1 x gelado 

adicionado de um cocktail de inibidores de protease. A quantificação de proteínas totais das 
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amostras foi realizada em triplicata, baseada no ácido bicinchonínico (BCA) para detecção 

colorimétrica. 

 

4.6.2 Transferência das amostras para o gel de poliacrilamida 

As amostras foram, então, aplicadas em um gel de poliacrilamida-SDS (10%, com 

espessura de 1,5 mm), o qual foi submerso em tampão de eletroforese (Tris-base 25 mM, 

glicina 192 mM e pH 7.3). A corrida das amostras no gel foi efetuada a 75 V e interrompida 

quando a linha do corante de azul de bromofenol atingiu a extremidade inferior do gel. 

 

4.6.3 Aplicação das proteínas do gel para a membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF)  

Após a eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS, os polipeptídeos contidos no gel 

foram transferidos para uma membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (GE Healthcare 

Amersham Hybond-P). A membrana foi previamente tratada com tampão de transferência 

(Tris-base 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20%), por cerca de 20 minutos. Para a 

transferência, foi utilizado um sistema tipo „„sanduíche‟‟, submerso em tampão de 

transferência, sobre o qual foi aplicada uma voltagem de 100 mV, durante 1 hora. Após esse 

período, a membrana foi transferida para uma solução de bloqueio [(NaCl 150 mM, fosfato de 

sódio monobásico (2,8 mM), fosfato de sódio dibásico (7,2 mM), albumina de soro bovino 

(5%), Tween 20 (0,1%, Sigma)] durante uma hora, para bloquear possíveis ligações 

inespecíficas. Em seguida, a membrana permaneceu incubada com anticorpo primário 

específico, previamente diluído em solução de bloqueio, por 12 horas, a 4 °C, com leve 

agitação. Para remoção do excesso do anticorpo, foram realizadas 3 lavagens com tampão 

tris-salina-Tween 0,1% 1 x (TBS-T) (por 10 minutos cada). Em seguida, a membrana foi 

incubada por mais 1 hora com o anticorpo secundário conjugado apropriado, em solução de 

bloqueio e novamente lavada como acima descrito. Após essas etapas, a membrana foi 

exposta ao reagente para detecção através de luminescência ECLTM (Amersham), por 1 

minuto. Subsequentemente, exposta ao filme HyperfilmTM MP (Amersham), por 30 segundos 

ou mais, à temperatura ambiente. 

As proteínas avaliadas por Western blotting foram: receptores ETA e ETB (Cell 

signaling, 1:1000, anti-rabbit); NHE1 (Abcam, 1:2000, anti-mouse); NHE3 (StressMark, 

1:1000, anti-rabbit); NHE3 fosforilado (Abcam, 1:3000, anti-mouse); p38MAPK fosforilada 

(Cell signaling, 1:2000, anti-rabbit); p90RSK fosforilada(Cell signaling, 1:1000, anti-rabbit) e 

β-actina, como controle endógeno (Abcam, 1:5000, anti-mouse).   
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4.7 Análise estatística 

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

uma ou duas vias, completamente randomizada, seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni, 

realizados a partir do programa GraphPad Prism Software. Valores de p<0.05 são 

considerados estatisticamente significativos. Os resultados são apresentados como valor 

médio ± erro padrão. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Expressão dos receptores para endotelinas nas células IRPTC 

Para comprovar que a linhagem celular estudada (IRPTC) apresenta características 

funcionais preservadas, nós realizamos análise da expressão proteica por Western Blotting 

para os receptores de endotelinas, ETA e ETB. Conforme apresentado na Figura 6, as células 

IRTPC expressam os receptores ETA e ETB. 

     

 

 

 

 

 

                                        

Figura 6 - Representativo de 4 experimentos que confirmam a expressão proteica dos receptores ETA e ETB nas 
células IRTPC. Actina, controle endógeno. 
  

5.2 Medida do pHi das células controle 

Para sabermos qual o valor do pHi apresentado pelas células IRPTC em condições 

controle, de alcalinização, de acidificação e de recuperação, nós medimos o pHi dessas células 

antes, durante e após o pulso ácido com NH4Cl.  

Conforme apresentado na Figura 7 e Tabela 1, na condição controle, o pHi basal das 

células IRPTC é de 7.15 ± 0.13. Este valor aumentou com a adição de NH4Cl no meio 

extracelular e reduziu significativamente após a substituição de NH4Cl pela solução controle 

contendo Na+. Em seguida, o pHi se recuperou rapidamente até um valor próximo ao controle. 
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Figura 7 - Efeito do pulso ácido com NH4Cl na recuperação do pHi de células IRPTC. (A) Gráfico 
representativo do pHi de células IRPTC; (B) Média do pHi do grupo controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 1 - Valores médios de pHi do grupo controle. 

Grupo pHi basal pHi NH4Cl pHi acidificação pHi recuperação 

pHi 7,15 ± 0,13 

(n=11)  

7,49 ± 0,10 

(n=11) 

6,34 ± 0,09*# 

(n=11) 

6,98 ± 0,10+ 

(n=11) 

  
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
*p<0,001 comparado com o pHi basal; #p<0,001 comparado com o pHi na vigência de NH4Cl; +p<0,01 
comparado com o pHi de acidificação. 
 

5.3 Efeito do Na
+
 na recuperação do pHi   

Para mostrarmos a importância da participação do íon Na+ na recuperação do pHi após 

o pulso ácido com NH4Cl, nesse momento, nós substituímos a solução controle contendo Na+, 

A 

B 
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por uma solução sem Na+ - NMDG (138 mM) - e, depois da medida do pHi nessa condição, 

nós substituímos a solução NMDG pela solução controle contendo Na+.  

A Figura 8 A mostra que, após o pulso ácido, quando o NH4Cl foi substituído pela 

solução livre de Na+ - com NMDG (138 mM) -, a recuperação do pHi foi lenta. Em seguida, a 

adição de Na+ ao meio extracelular permitiu uma rápida recuperação do pHi até valores 

próximos ao controle. Os valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos 

dois primeiros minutos após o pulso ácido para cada grupo são apresentados na Figura 8 B e 

Tabela 2.  

 

 

 

                         

                               

C
TL

N
M

D
G

+

A
dd N

a

0.0

0.1

0.2

0.3

p<0.001 p<0.001

d
p

H
i/
d

t

(U
n

id
. 

p
H

/m
in

)

 

Figura 8 - Efeito do Na+ no pHi (A) e na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos 
após o pulso ácido (B) em células IRPTC. NMDG,N-Methyl D- glucamina (substitui o Na+ no meio 
extracelular). Média ± erro padrão. 

 

 

 

A 
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Tabela 2 - Valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL NMDG Add Na+ 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=9)  

0,04 ± 0,01* 

(n=7) 

0,14 ± 0,01# 

(n=7) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
*p<0,001 comparado com o controle; #p<0,001 comparado com o grupo tratado com NMDG. 
 

5.4 Efeito do Cariporide na recuperação do pHi 

Para avaliarmos a participação do trocador NHE1 na recuperação do pHi após o pulso 

ácido com NH4Cl, nós tratamos as células com Cariporide (10-5 M) – inibidor específico de 

NHE1 – uma hora antes das medidas de pHi, e todos os procedimentos experimentais de pHi 

foram realizados na vigência do inibidor.  

A Figura 9 A indica que, na vigência de Cariporide, a recuperação do pHi nos dois 

primeiros minutos após o pulso ácido foi menor do que o observado no grupo controle 

representado na figura 7. Os valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 

nos dois primeiros minutos de cada grupo são apresentados na Figura 9 B e Tabela 3.        
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Figura 9 - Efeito do Cariporide no pHi (A) e na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros 
minutos (dpHi/dt) após o pulso ácido (B) em células IRPTC. Média ± erro padrão. 

 

Tabela 3 - Valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL Carip (10-5 M) 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=9)  

0,07 ± 0,01++ 

(n=9) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
++p<0,01 comparado com o controle. 
  

5.5 Efeito do S3226 ou do S3226 + Cariporide na recuperação do pHi 

Para avaliarmos a participação do trocador NHE3 na recuperação do pHi após o pulso 

ácido com NH4Cl, nós tratamos as células com S3226 (10-6 M) – inibidor específico de NHE3 

– uma hora antes das medidas de pHi, e todos os procedimentos experimentais de pHi foram 

realizados na vigência do inibidor. E para sabermos se havia diferença entre a participação de 

NHE1 e de NHE3 entre si, nós tratamos as células com S3226 + Cariporide, igualmente por 

uma hora antes das medidas de pHi, e todos os procedimentos experimentais de pHi foram 

realizados na vigência dos dois inibidores. 

A Figura 10 A indica que na vigência de S3226, a recuperação do pHi nos dois 

primeiros minutos após o pulso ácido foi significativamente diminuída. Já o tratamento com 

Cariporide + S3226, levou a recuperação do pHi nos dois primeiros minutos após o pulso 

ácido, a valores mínimos, como mostra a Figura 10 B. Os valores médios da velocidade de 

recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos de cada grupo são apresentados na 

Figura 10 C e Tabela 4. 

B 
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Figura 10 - Efeito do S3226 e/ou S3226 + Cariporide no pHi (A) e (B) e na velocidade de recuperação do pHi 
(dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido (C) em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 4 - Valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL S3226 (10-6 M) S3226 + Carip 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=9)  

0,06 ± 0,01++ 

(n=6) 

0,04 ± 0,01* 

(n=10) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
++p<0,01 comparado com o controle; *p<0,001 comparado com o controle. 
 

5.6 Tratamento agudo com endotelina 1 e/ou antagonistas dos receptores ETA ou ETB  

5.7 Efeito agudo de ET-1 na velocidade de recuperação do pHi 

Para sabermos qual a influência exercida por ET-1, agudamente, e em qual 

concentração sua influência é melhor percebida na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3, 

as células foram tratadas com diferentes concentrações de ET-1 (10-14, 10-9 ou 10-7 M) após o 

pulso ácido com NH4Cl.  

A Figura 11 e Tabela 5 indicam que na vigência de ET-1 (10-9 e 10-7 M), a 

velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido foi 

maior que no grupo controle e no grupo tratado com ET-1 (10-14 M). 
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Figura 11 - Efeito agudo de ET-1 na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos 
após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 5 - Valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-14 M) ET-1 (10-9 M) ET-1 (10-7 M) 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,13 ± 0,003 

(n=11)  

0,13 ± 0,005 

(n=11) 

0,18 ± 0,01* 

(n=9) 

0,18 ± 0,009* 

(n=11) 

  

Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
*p<0,001 comparado com o controle. 
                                                                                                           

5.8 Efeito agudo de ET-1 e/ou BQ123 na velocidade de recuperação do pHi 

Para avaliarmos a influência de ET-1, agudamente, na atividade dos trocadores NHE1 

e NHE3, via receptor ETA, as células foram tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) 

– inibidor específico do receptor para endotelinas, ETA - após o pulso ácido com NH4Cl.  

A Figura 12 e Tabela 7 indicam que na vigência de ET-1 (10-9 M), a velocidade de 

recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido foi maior que no 

grupo controle. No entanto, com a adição do BQ123 (10-7 M) a dpHi/dt diminuiu para valores 

próximos aos do grupo controle. 
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Figura 12 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 
nos dois primeiros minutos após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 6 - Valores médios para velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) BQ123 (10-7 M) ET-1 + BQ123 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,13 ± 0,003 

(n=11)  

0,18 ± 0,01++ 

 (n=9) 

0,10 ± 0,006 

(n=6) 

0,12 ± 0,01+ 

(n=6) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
+p<0,01 comparado com o grupo tratado com ET-1 (10-9 M); ++p<0,01 comparado com o controle. 
 

5.9 Efeito agudo de ET-1 e/ou BQ788 na velocidade de recuperação do pHi 

Para avaliarmos a influência de ET-1, agudamente, na atividade dos trocadores NHE1 

e NHE3, via receptor ETB, as células foram tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) 

– inibidor específico do receptor para endotelinas, ETB - após o pulso ácido com NH4Cl.  

A Figura 13 e Tabela 8 indicam que na vigência de ET-1 (10-9 M), a velocidade de 

recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido foi maior que no 

grupo controle. No entanto, com a adição do BQ788 (10-7 M) a dpHi/dt diminuiu para valores 

próximos aos do grupo controle. 
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Figura 13 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 
nos dois primeiros minutos após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 7 - Valores médios para velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) BQ788 (10-7 M) ET-1 + BQ788 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,13 ± 0,003 

(n=11)  

0,18 ± 0,01++ 

 (n=9) 

0,07 ± 0,007 

(n=6) 

0,11 ± 0,01# 

(n=6) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
++p<0,01 comparado com o controle; #p<0,001 comparado com o grupo tratado com ET-1 (10-9 M). 
 

5.10 Efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína NHE1 

Para avaliarmos o efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína NHE1 nas células 

IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 2 minutos.  

Conforme apresentado nas Figuras 14 A e 14 B e na Tabela 9, nessa condição, ET-1 

não induziu alterações significativas na expressão da proteína NHE1. 

 

 

 

 

 

B actina 



48 
 

 

Figura 14 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína NHE1. (A) Blots representativos para 
detecção de NHE1 e B actina. (B) Análise densitométrica (NHE1/B actina) apresentada como porcentagem do 
controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 8 - Valores médios para expressão de NHE1. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

NHE1/B actina (% do 

controle) 

1,00 

(n=3)  

1,13 ±0,05 

(n=3) 

  

Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
parênteses; média ± erro padrão. 
 

Considerando que não houve alterações na expressão de NHE1 no tratamento com ET-

1, nós não investigamos o efeito de ET-1 e/ou antagonistas na expressão dessa proteína. 

                               

5.11 Efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína NHE3 total e fosforilada 

Para avaliarmos o efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína NHE3 total e 

fosforilada (p) nas células IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 2 minutos.  

As Figuras 15 A-D e a Tabela 10 mostram que, nessas condições, o tratamento com 

ET-1 não alterou a expressão da proteína NHE3 total ou fosforilada. Considerando que não 

houve alterações na expressão de NHE3 total ou fosforilado no tratamento com ET-1, nós não 

investigamos o efeito de ET-1 e/ou antagonistas na expressão de NHE3. 
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Figura 15 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína NHE3 total e fosforilada. (A) Blots 
representativos para detecção de NHE3 total e B actina. (B) Análise densitométrica (NHE3 total/B actina). (C) 
Blots representativos para detecção de NHE3 fosforilado e B actina. (D) Análise densitométrica (NHE3 
fosforilado/B actina). Resultados apresentados como porcentagem do controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 9 - Valores médios para expressão de NHE3 total e fosforilado. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

NHE3 total/B actina 

(% do controle) 

1,00 

(n=3)  

0,85 ±0,07 

(n=3) 

NHE3 fosforilado /B 

actina (% do controle) 

1,00 

(n=4)  

1,01 ±0,2 

(n=4) 

  

Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
parênteses; média ± erro padrão. 
 

5.12 Efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína p90
RSK

 fosforilada 

Para avaliarmos o efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína p90RSK fosforilada 

nas células IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 2 minutos.  

As Figuras 16 A e 16 B e a Tabela 11 mostram que nessa condição, o tratamento com 

ET-1 aumentou a expressão da proteína p90RSK fosforilada em 34%, embora não 

B actina B actina 
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estatisticamente diferente do controle. Sendo assim, nós não investigamos o efeito de ET-1 

e/ou antagonistas na expressão de p90RSK fosforilada. 

 

 

Figura 16 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína p90RSK fosforilada. (A) Blots 
representativos para detecção de p90 RSK fosforilada e B actina. (B) Análise densitométrica (p90RSK fosforilada/ 
B actina) apresentada como porcentagem do controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 10 - Valores médios para expressão de p90RSK fosforilada. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

p90
RSK

 fosforilada/B 

actina (% do controle) 

1,00 

(n=3)  

1,34 ± 0,13 

(n=3) 

 
Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
parênteses; média ± erro padrão. 
 

5.13 Efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína p38MAPK fosforilada 

B actina 
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Para avaliarmos o efeito agudo de ET-1 na expressão da proteína p38MAPK 

fosforilada nas células IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 2 minutos.  

As Figuras 17 A e 17 B e a Tabela 12 mostram que nessa condição, o tratamento com 

ET-1 aumentou significativamente a expressão da proteína p38MAPK fosforilada. De acordo 

com este resultado, nós pretendemos avaliar a expressão de p38MAPK fosforilada em células 

tratadas com ET-1 e/ou antagonistas dos receptores ETA e ETB. 

 

Figura 17 - Efeito agudo de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína p38MAPK fosforilada. (A) Blots 
representativos para detecção de p38MAPK fosforilada e B actina. (B) Análise densitométrica (p38MAPK 
fosforilada/B actina) apresentada como porcentagem do controle. Média ± erro padrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B actina 



52 
 

Tabela 11 - Valores médios para expressão de p38MAPK fosforilada. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

p38MAPK fosforilada/ 

B actina (% do 

controle) 

1,00 

(n=5)  

1,21 ± 0,05## 

(n=4) 

 

Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
parênteses; média ± erro padrão; ##p<0,05 comparado com o controle. 
 

5.14 Tratamento crônico com endotelina 1 e/ou antagonistas dos receptores ETA ou 

ETB 

5.15 Efeito crônico de ET-1 na velocidade de recuperação do pHi  

Para averiguarmos qual a influência exercida por ET-1, cronicamente, e em qual 

concentração sua influência é melhor percebida, na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3, 

as células foram tratadas com ET-1 (10-9 ou 10-7 M) por 24 horas e o tratamento se manteve 

durante todas as etapas das medidas de pHi.  

A Figura 18 e a Tabela 13 indicam que no tratamento crônico, a ET-1 em altas 

concentrações reduziu a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros 

minutos após o pulso ácido, quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 18 - Efeito crônico de ET-1 na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos 
após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 

 

 

A  
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Tabela 12 - Valores médios da velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) ET-1 (10-7 M) 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=10)  

0,08 ± 0,01++ 

(n=9) 

0,12 ± 0,01 

(n=8) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
++p<0,01 comparado com o controle. 
 

5.16 Efeito crônico de ET-1 e/ou BQ123 na velocidade de recuperação do pHi 

Para avaliarmos a influência de ET-1, cronicamente, na atividade dos trocadores 

NHE1 e NHE3, via receptor ETA, as células foram tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 

(10-7 M) – inibidor específico do receptor para endotelinas, ETA - por 24 horas, e o 

tratamento se manteve durante todas as etapas das medidas de pHi.  

A Figura 19 e Tabela 14 indicam que no tratamento crônico, a ET-1 em altas 

concentrações reduziu a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros 

minutos após o pulso ácido, quando comparado ao grupo controle. A dpHi/dt se manteve 

reduzida após a adição de BQ123 (10-7 M). 
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Figura 19 - Efeito crônico de ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 M) na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 
nos dois primeiros minutos após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 13 - Valores médios para velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) BQ123 (10-7 M) ET-1 + BQ123 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=10)  

0,07 ± 0,008* 

(n=8) 

0,10 ± 0,004 

(n=6) 

0,10 ± 0,009++ 

(n=11) 

 
Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
*p<0,001 comparado com o controle; ++p<0,01 comparado com o controle. 
 

5.17 Efeito crônico de ET-1 e/ou BQ788 na velocidade de recuperação do pHi 

Para avaliarmos a influência de ET-1, cronicamente, na atividade dos trocadores 

NHE1 e NHE3, via receptor ETB, as células foram tratadas com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 

(10-7 M) – inibidor específico do receptor para endotelinas, ETB - por 24 horas, e o 

tratamento se manteve durante todas as etapas das medidas de pHi.  

A Figura 20 e a Tabela 15 indicam que no tratamento crônico, a ET-1 em altas 

concentrações reduziu a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros 

minutos após o pulso ácido, quando comparado ao grupo controle. A dpHi/dt se manteve 

reduzida após a adição de BQ788 (10-7 M). 
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Figura 20 - Efeito crônico de ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) na velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) 
nos dois primeiros minutos após o pulso ácido em células IRTPC. Média ± erro padrão. 
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Tabela 14- Valores médios para velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) de células IRPTC. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) BQ788 (10-7 M) ET-1 + BQ788 

dpHi/dt (Unid. 

pH/min) 

0,14 ± 0,009 

(n=10)  

0,07 ± 0,008* 

(n=8) 

0,08 ± 0,006 

(n=5) 

0,10 ± 0,01## 

(n=7) 

  

Os valores são apresentados como média ± erro padrão; o número de experimentos é indicado entre parênteses; 
*p<0,001 comparado com o controle; ##p<0,05 comparado com o controle. 
 

5.18 Efeito crônico de ET-1 na expressão da proteína NHE1 

Para avaliarmos o efeito crônico de ET-1 na expressão da proteína NHE1 nas células 

IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 24 horas. As Figuras 21 A e 21 B e a 

Tabela 16 mostram que nessa condição, o tratamento com ET-1 não alterou 

significativamente a expressão da proteína NHE1. Considerando que não houve alteração na 

expressão de NHE1 no tratamento com ET-1, nós não investigamos o efeito de ET-1 e/ou 

antagonistas na expressão de NHE1. 

Tivemos também a intenção de avaliar o efeito crônico de ET-1 na expressão da 

proteína NHE1 nas células IRPTC, porém a falta de tempo não nos permitiu. 
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Figura 21 - Efeito crônico de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína NHE1. (A) Blots representativos para 
detecção de NHE1 e B actina. (B) Análise densitométrica (NHE1/B actina) apresentada como porcentagem do 
controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 15 - Valores médios para expressão de NHE1. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

NHE1/B actina (% do 

controle) 

1,00 

(n=10)  

0,90 ± 0,05 

(n=9) 

  

Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
arênteses; média ± erro padrão 
 

5.19 Efeito crônico de ET-1 na expressão da proteína p38MAPK fosforilada 

Para avaliarmos o efeito crônico de ET-1 na expressão da proteína p38MAPK 

fosforilada nas células IRPTC, elas foram tratadas com ET-1 (10-9 M) por 24 horas.  

As Figuras 22 A e 22 B e a Tabela 17 mostram que nessa condição, o tratamento com 

ET-1 não alterou significativamente a expressão da proteína p38MAPK fosforilada. Portanto, 

B actina 
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não avaliamos a expressão de p38MAPK fosforilada em células tratadas cronicamente com 

ET-1 e/ou antagonistas dos receptores ETA e ETB. 

 

Figura 22 - Efeito crônico de ET-1 (10-9 M) na expressão da proteína p38MAPK fosforilada. (A) Blots 
representativos para detecção de p38MAPK fosforilada e B actina. (B) Análise densitométrica (p38MAPK 
fosforilada/B actina) apresentada como porcentagem do controle. Média ± erro padrão. 
 

Tabela 16 - Valores médios para expressão de p38MAPK fosforilada. 

Grupo experimental CTL ET-1 (10-9 M) 

p38MAPK 

fosforilada/B actina 

(% do controle) 

1,00 

(n=3)  

1,43 ± 0,02 

(n=3) 

  

Os valores são apresentados como porcentagem do controle; o número de experimentos é indicado entre 
parênteses; média ± erro padrão. 
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6 DISCUSSÃO 

As células IRPTC provenientes de túbulo proximal de rim de rato, pertencem a uma 

linhagem permanente imortalizada e com características funcionais preservadas.  

 Há nos segmentos tubulares proximais, uma heterogeneidade na expressão e 

distribuição de enzimas biológicas, aminopeptidases, proteínas como Na+, K+-ATPase, NHE3 

e Na+/HCO-
3, bem como produtos orgânicos e glicose, diferentes receptores acoplados à 

proteína G e mecanismos de sinalização (HAQUE et al., 2012). Considerando que as células 

IRPTC expressam os trocadores Na+/H+ (NHE1 e NHE3) endógenos, decidimos investigar 

inicialmente o comportamento dessas células na recuperação do pHi após pulso ácido com 

NH4Cl (LAGHMANI et al., 2005; LICHT et al., 2004; PREISIG, 2007; YANG et al., 2007). 

Nossos resultados indicam que as células IRPTC apresentam um pHi basal de 7.15 ± 0.13, o 

que está de acordo com dados obtidos em outras células tubulares (OLIVEIRA-SOUZA; DE 

MELLO-AIRES, 2000).  

Em nosso estudo, observamos que a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt), nos 

dois primeiros minutos após o pulso ácido com NH4Cl, foi em grande parte sensível ao Na+ 

extracelular, visto que na ausência desse íon (vigência de NMDG) a dpHi/dt foi 

significativamente reduzida e em seguida, restaurada pela reposição do Na+ extracelular. A 

recuperação discreta observada no grupo NMDG sugere a presença de outros mecanismos de 

extrusão celular de H+ independentes de Na+, que pode ser a H+-ATPase conforme observada 

por Carraro-Lacroix (CARRARO-LACROIX et al., 2009). 
Sabe-se que o trocador Na+/ H+ isoforma 1 (NHE1) é essencial para a regulação do pHi 

e controle do volume celular (CALA; MALDONADO, 1994). Desta forma, o NHE1 previne 

a acidificação e a redução do volume celular exercendo, assim, um papel protetor contra a 

apoptose induzida por acidose (MATSUYAMA et al., 2000). No entanto, esse trocador pode 

ser inibido pelo Amiloride e seus derivados (PARKER et al., 2015). O NHE3 por sua vez, é 

essencial para a reabsorção de Na+ no túbulo proximal e contribui para a regulação do pHi por 

proporcionar a secreção de H+ acoplada à reabsorção de HCO-
3 (BOBULESCU et al., 2005; 

BOBULESCU; MOE, 2009). 

Em nosso modelo experimental, monitoramos a contribuição do NHE1 na recuperação 

do pHi, utilizando o Cariporide (inibidor específico de NHE1) (TESHIMA et al., 2003), e para 

monitorar a contribuição de NHE3, utilizamos S3226 (inibidor específico de NHE3) 

(COSTA-PESSOA et al., 2013a). Nossos resultados indicam que ambos NHE1 e NHE3 

contribuíram significativamente para a recuperação do pHi após o pulso ácido. Além disso, 

confirmamos a existência de mecanismos extrusores de H+ independentes de NHE1 e NHE3, 
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visto que na vigência dos dois inibidores ocorreu uma recuperação residual do pHi após o 

pulso ácido. 

Os trocadores Na+/H+ apresentam funções relevantes para a homeostase ácido-base e 

hidroeletrolítica dos compartimentos do organismo (KURTZ; GOLCHINI, 1987; 

OBERLEITHNER et al., 1990; SALEH; BATLLE, 1990; SCHUSTER et al., 1991). No 

entanto, os mecanismos reguladores da atividade desses trocadores são complexos porque 

estão atrelados a várias vias de sinalização celular que são moduladas por diferentes fatores.  

Neste contexto, a ação hormonal na atividade de NHE1 e NHE3, merece destaque, visto que 

peptídeos como angiotensina II e endotelina 1 podem exercer efeitos significativos sobre o 

transporte tubular de Na+. (COSTA-PESSOA et al., 2013b; OLIVEIRA-SOUZA; DE 

MELLO-AIRES, 2000; OLIVEIRA-SOUZA; MELLO-AIRES, 2001; SPEED et al., 2015; 

ZEIDEL et al., 1989).  

Considerando que: 1) o túbulo proximal é fundamental para a reabsorção de Na+, e 

suas células apresentam altíssima capacidade metabólica, o que demanda ajustes finos do pHi; 

e, 2) pouco se conhece a respeito da ação da endotelina 1 nesses processos, decidimos 

investigar a contribuição desse peptídeo na atividade de NHE1 e NHE3. No epitélio tubular 

proximal, o NHE1 se encontra na membrana basolateral para regular o pHi e o volume 

celular, enquanto que o NHE3 se encontra na membrana luminal para garantir a reabsorção de 

Na+ e também regular o pHi (BORON; BOULPAEP, 2005; SELDIN; GIEBISCH, 2000). 

Embora o RNA mensageiro que codifica as três isoformas de endotelinas tenha sido 

detectado no rim humano, ET-1 é a isoforma intrarrenal predominante (MAGUIRE; 

DAVENPORT, 2015). Estudos realizados em linhagens celulares de túbulos proximais 

mostram que na acidose metabólica induzida pelo tratamento crônico com NH4Cl, ET-1 

estimula o NHE3 (LAGHMANI et al., 2005; LICHT et al., 2004; PREISIG, 2007; YANG et 

al., 2007). Em nosso estudo, não tratamos as células previamente com NH4Cl para induzir 

acidose metabólica, porque o nosso interesse inicial era observar o efeito agudo de ET-1 após 

um pulso ácido com NH4Cl. Nessa condição, confirmamos a expressão de receptores para ET-

1 nas células IRPTC e observamos que o tratamento agudo (por 2 minutos) com este peptídeo, 

em concentração fisiológica (10-14 M), não interferiu na recuperação do pHi após um pulso 

ácido. Porém, o mesmo tratamento agudo com ET-1, em concentrações suprafisiológicas (10-9 

e 10-7 M), aumentou significativamente a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois 

primeiros minutos após o pulso ácido. 

Em seguida, optamos por tratar as células com ET-1 cronicamente (por 24 horas), 

utilizando concentração suprafisiológica (10-9 M), equivalente ao estado de hipertensão 
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arterial, falência renal e diabetes mellitus (SHICHIRI et al., 1990; SCHNEIDER et al., 2002). 

Nessas condições, observamos que a velocidade de recuperação do pHi foi significativamente 

reduzida na vigência de alta concentração de ET-1, sugerindo queda na atividade de NHE1 

e/ou NHE3. 

A partir desses resultados, utilizamos ET-1 (10-9 M) para avaliarmos a expressão 

proteica. Apesar de regular a atividade de NHE1 e NHE3, o tratamento com ET-1 não alterou 

a expressão dessas proteínas, mas aumentou a expressão de p90RSK e a p38MAPK 

fosforiladas. Este resultado revela que a ET-1 pode regular a atividade de NHE1 e está de 

acordo com outros achados da literatura, os quais relatam que o NHE1 possui sítios de 

fosforilação para p90RSK e p38MAPK que podem ser ativados por outras moléculas como 

glicose e angiotensina II(COSTA-PESSOA et al., 2014; KHALED et al., 2001). No atual 

estudo, não investigamos a via da PKA, importante na regulação da atividade de NHE3.     

Já é amplamente conhecido que ET-1 inibe a atividade da Na+, K+-ATPase em 

vários tecidos, incluindo epitélios ciliares oculares não pigmentados e túbulos renais 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2003; LIU et al., 2009; PRASANNA et al., 2001). Os 

resultados de Mandal e colaboradores em 2011, por exemplo, demonstraram que com apenas 

15 minutos de tratamento com ET-1 (10-7 M) já houve redução da atividade da Na+, K+-

ATPase em epitélio da lente ocular de porco, de 30%, quando comparado com a atividade da 

Na+, K+-ATPase do grupo controle (MANDAL et al., 2011). 

Como se sabe, os efeitos de ET-1 são mediados por dois tipos de receptores, ETA e 

ETB, que propiciam efeitos fisiológicos e patofisiológicos opostos (DE MIGUEL et al., 

2017). Nos túbulos renais, ET-1 regula o transporte de Na+ e evidências emergentes sugerem 

que o receptor ETB tem um papel importante na regulação do balanço de Na+ (LIU et al., 

2009; MAGUIRE; DAVENPORT, 2015). 
Corroborando com isso, Prasana e colaboradores, em 2001, demonstraram que ET-1 

inibe a atividade da Na+, K+-ATPase, em células epiteliais ciliares não pigmentadas (HNPE), 

via receptor ETB (PRASANA et al., 2001). E Speed e colaboradores, em 2015, relataram que 

a habilidade de ET-1 para inibir a Na+, K+-ATPase no túbulo proximal está bem documentada 

e que o receptor primário que medeia esta resposta é o ETB (SPEED et al., 2015). 

Diante disso, decidimos tratar as células IRPTC com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ123 (10-7 

M) – inibidor específico do receptor ETA – e com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) – 

inibidor específico do receptor ETB –, tanto agudamente como cronicamente, e verificarmos a 

velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nessas células diante dessas diferentes situações. 
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Nossos resultados indicam que, no tratamento agudo com ET-1 (10-9 M), a velocidade 

de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido foi maior que 

no grupo controle e que a adição do inibidor do receptor ETA - BQ123 (10-7 M) – diminuiu a 

dpHi/dt para valores próximos aos valores apresentados pelo grupo controle. Além disso, o 

tratamento agudo com ET-1 (10-9 M) e/ou BQ788 (10-7 M) – inibidor do receptor ETB -  

apresentou os mesmos resultados do tratamento acima citado, sugerindo que na linhagem 

celular que nós utilizamos, ET-1, de forma aguda, aumentou a atividade dos trocadores NHE1 

e NHE3 tanto via receptor ETA como via receptor ETB. 

 Em contrapartida, no tratamento crônico, ET-1 em altas concentrações reduziu a 

velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido, 

quando comparado ao grupo controle. E a dpHi/dt se manteve reduzida após a adição de 

BQ123 (10-7 M) ou de BQ788 (10-7 M). 

Estes resultados estão de acordo com o fato de que o efeito de ET-1 na excreção de 

Na+ e água é variável e dependente da dose, do tempo de tratamento e da fonte da endotelina 

(HOFFMAN et al, 2000; MANDAL et al., 2011). Para esclarecer possíveis diferenças na ação 

de ET-1 na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3, via receptores ETA e ETB, é necessário 

que se realizem mais experimentos com esse respeito. 

Em conjunto, os dados da literatura apontam para uma contribuição do cálcio 

intracelular, p38MAPK e PKA na atividade tanto do NHE1 como do NHE3 e neste contexto, 

ET -1 pode desempenhar função importante na atividade desses trocadores, visto que é um 

peptídeo associado à função tubular renal e ativa várias vias de sinalização celular. Por este 

motivo, pretendemos avaliar posteriormente os possíveis efeitos de ET-1 e/ou BQ123 e de 

ET-1 e/ou BQ788, tanto agudamente como cronicamente, na expressão de NHE1 e NHE3, 

p38MAPK e PKA. 

Aproximadamente 50 a 60% da reabsorção do NaCl filtrado e 70 a 80% da reabsorção 

do HCO-
3 filtrado, são mediados pelo NHE3. Além disso, virtualmente toda atividade de 

trocador Na+/H+ medida em vesículas de membrana apical, são dependentes do NHE3. E sua 

atividade no túbulo proximal renal é regulada por um complexo de fatores humorais e 

mecanismos de sinalização. Por exemplo, já foi demonstrado que, dopamina, glicocorticoide, 

insulina e glucagon, alteram a atividade do NHE3 em células do túbulo proximal renal in vitro 

e in vivo (ZHUO; LI, 2013).  

Vale ressaltar que vários estudos em modelos animais demonstraram que o efeito 

crônico de ET-1 pode favorecer a natriurese, especialmente por inibir a Na+,K+-ATPase e o 
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NHE3 (KOHAN; PADILLA, 1993; KUC; DAVENPORT, 2004; NAMBI et al., 1995; 

SPEED et al., 2015; WESSON, 2001). 

Por este motivo, tratamos as células IRPTC com ET-1, agudamente, e analisamos a 

expressão da proteína NHE3 total. Nessa condição, o tratamento com ET-1 não alterou a 

expressão de NHE3. Estes resultados estão de acordo com os dados apresentados por Liu e 

Jose, em 2013, que trataram células de túbulo proximal de rim humano com gastrina – 

hormônio gástrico que desempenha efeitos natriuréticos e estimula crescimento de células de 

túbulo proximal renal – nas concentrações de 100 e 300 nM, por 3 horas, e este tratamento 

não alterou a expressão de NHE3 total (LIU; JOSE, 2013). 

A fosforilação do trocador NHE3 ocorre de forma controlada e dirigida e é um 

mecanismo importante para a sua regulação. A fosforilação do NHE3 em diferentes sítios 

pode impactar diferentemente a sua atividade. Por exemplo, o SGK1 fosforila o NHE3 na 

serina 661 e leva ao aumento de sua atividade. Em contrapartida, a PKA fosforila o NHE3 nas 

serinas 552 e 605, levando à inibição da sua atividade (DYNIA et al., 2013; KOCISKY et al., 

2007). Além disso, a regulação aguda de NHE3 por hormônios, usualmente envolve 

mudanças na sua redistribuição subcelular. Por exemplo, a fosforilação de NHE3 que resulta 

na inibição da sua atividade está associada com sua internalização (DYNIA et al.,2010; LIU; 

JOSE, 2013; KOCINSKY et al., 2005; MCDONOUGH et al., 2010). 

Em vista disso, nós tratamos as células IRPTC, agudamente, com ET-1 e, em seguida, 

analisamos a expressão de NHE3 fosforilado nessas células. Nossos resultados indicam que 

pode haver uma tendência para um aumento na expressão de NHE3 fosforilado, embora não 

estatisticamente significativo. 

Estes resultados estão de acordo com os dados apresentados por Liu e Jose, em 2013, 

que trataram células de túbulo proximal de rim humano com gastrina, nas concentrações de 

100 e 300 nM, por 3 horas, e este tratamento aumentou a fosforilação de NHE3, dependente 

da ativação da PKC e do aumento do cálcio intracelular. E esse aumento na fosforilação de 

NHE3 foi acompanhado pela diminuição de sua expressão na superfície celular, o que é 

indicativo de um aumento da internalização dessa proteína (LIU; JOSE, 2013). 

As células respondem às mudanças nas propriedades físicas e químicas do ambiente 

alterando muitas funções celulares como sobrevivência, potencial proliferativo, taxa de 

metabolismo, interação com outras células e numerosos processos celulares envolvidos na 

homeostase e saúde do organismo. Essas mudanças ambientais incluem alterações nas 

concentrações de nutrientes, fatores de crescimento, citocinas e agentes prejudiciais às 

células, mas também estimulação física mediada por mudanças na osmolaridade do meio. Em 
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resposta a essas mudanças, as células de mamíferos ativam subfamílias de proteínas quinases 

ativadas por mitógenos (MAPKs), dentre elas as p38‟s. A ativação da p38MAPK ocorre por 

meio de fosforilação dupla de tirosina e treonina no domínio TGY, o que aumenta a atividade 

enzimática, além de estar envolvida na resposta ao estresse celular, na inflamação e na 

apoptose (CUENDA E ROUSSEAU, 2007; KWON et al., 2004; PRATT et al., 2003). 

Assim, nossas células foram tratadas com ET-1, tanto agudamente como cronicamente, 

e analisamos a expressão da proteína p38MAPK fosforilada após estes tratamentos. Nossos 

resultados mostram uma tendência no aumento da expressão dessa proteína na vigência de 

ET-1, tanto agudamente como cronicamente, embora estes resultados não sejam 

estatisticamente significativos. 

Nossos resultados são compatíveis com os dados apresentados num estudo realizado 

por Pratt e colaboradores, em 2003, no qual eles mostraram que ET-1 numa concentração de 

100 nM por 15 a 180 minutos induziu um breve pulso de fosforilação de p38MAPK em 

células mesangiais. Kwon e colaboradores, em 2004, mostraram, por sua vez, que o 

tratamento com ET-1 (10 nM) por 20 e 50 minutos, em tecido muscular liso de aorta de rato 

Wistar-Kyoto e de ratos espontaneamente hipertensivos, aumentou a fosforilação da 

p38MAPK (KWON et al., 2004; PRATT et al., 2003).  

p90RSK é a quinase mais importante do NHE-1 e contém dois domínios funcionais de 

quinase, um domínio de N-terminal que fosforila substratos, e um domínio C-terminal que 

ativa a RSK via autofosforilação. A ativação da ERK1/2 pode fosforilar a treonina 573 do 

domínio da quinase C-terminal da p90RSK, desencadeando fosforilação da serina 380 e da 

treonina 359/serina 363 dentro da região de ligação de RSK e ativando constitutivamente a 

quinase. Tem sido estabelecido em miócitos ventriculares de ratos que a p90RSK está 

envolvida na atividade reguladora de proteína NHE1. p90RSK fosforila a serina 770/771 ou a 

serina 703 dentro do domínio regulador da proteína NHE1 e, assim, aumenta a atividade desse 

trocador (MANHAS et al., 2010). 

Assim, nós tratamos as células IRPTC com ET-1, agudamente, e observamos a 

expressão de p90RSK fosforilada após estes tratamentos. Nossos resultados mostram que na 

vigência de ET-1, parece haver uma tendência ao aumento da fosforilação da p90RSK, embora 

esse resultado não seja estatisticamente significativo. 

Nossos resultados estão de acordo com os dados mostrados por Moor e Fliegel, que, 

em 1999, evidenciaram que o tratamento com ET-1, numa concentração de 0,5 nM, por 2 a 5 

minutos, em miocárdio de rato adulto, aumentou a fosforilação da proteína NHE1 pela 

p90RSK, e que, para isso, provavelmente ET-1 ativou a p90RSK (MOOR E FLIEGEL, 1999). 
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Tada e colaboradores, por sua vez, em 2002, evidenciaram que o tratamento com ET-1, 

numa concentração de 0,1 nM, por 30 e 90 minutos, induziu fosforilação da p90RSK em 

melanócitos humanos normais (TADA et al., 2002). 
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6 CONCLUSÕES 

Portanto, os nossos resultados indicam que nas células IRPTC, ET-1 em concentrações 

suprafisiológicas, aumenta a velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros 

minutos após o pulso ácido, sugerindo aumento na atividade dos trocadores Na+/H+, NHE1 e 

NHE3. Nessa condição, a atividade de NHE1 foi regulada pela p90RSK e p38MAPK. O 

tratamento crônico com ET-1, nas mesmas concentrações, reduziu a velocidade de 

recuperação do pHi (dpHi/dt) nos dois primeiros minutos após o pulso ácido, o que sugere 

redução na atividade dos trocadores Na+/H+, NHE1 ou NHE3. Esta redução na atividade dos 

trocadores Na+/H+ pode ser secundária à inibição da Na+, K+-ATPase por ET-1. Nossos dados 

também evidenciam que o aumento na atividade dos trocadores NHE1 e NHE3, induzido pelo 

tratamento agudo com ET-1, ocorre tanto via receptor ETA como via receptor ETB. 
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