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RESUMO 

 

Polidoro JZ. A proteína associada a AT1R (ATRAP) atenua a inibição de ROMK 

mediada por angiotensina II em células de duto coletor [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

A regulação da excreção renal de K
+
 constitui um mecanismo fundamental para a 

homeostase desse íon em longo prazo. Os canais ROMK representam o principal 

componente de secreção de K
+
 em situações basais, de modo que sua inibição contribui 

para a conservação de K
+
 em situações de carência do íon, condição comum nas dietas 

ocidentais modernas. A ativação de AT1R por angiotensina II (AngII) é sabidamente 

um mecanismo capaz de inibir ROMK, ao ativar estresse oxidativo e a expressão de c-

Src total e c-Src fosforilada em dutos coletores. Vários trabalhos indicam que a 

sinalização de AT1R também é regulada por proteínas associadas, entre as quais a 

proteína associada a AT1R (ATRAP). O presente trabalho buscou analisar o impacto da 

proteína ATRAP sobre a regulação de ROMK por AngII. Para tanto, a proteína 

ATRAP, ou a proteína controle β-galactosidase (LacZ), foram super-expressas em 

células M-1, uma linhagem modelo de duto coletor cortical, sendo então a atividade de 

ROMK analisada por meio de um ensaio fluorescente desenvolvido recentemente. Além 

disso, possíveis mecanismos de sinalização subjacentes a tal regulação foram então 

analisados. O tratamento com 10
-10

M de AngII por 40min induziu uma inibição 

significativa de ROMK nas células super-expressando LacZ, mas não nas células super-

expressando ATRAP. Essa resposta diferencial era acompanhada de uma menor 

fosforilação de c-Src. A menor fosforilação de c-Src nas células super-expressando 

ATRAP foi observada também em condições basais, na ausência de AngII, o que sugere 

que ATRAP afeta não apenas a indução de c-Src por AngII, mas também inibe a cinase 

de modo independente do agonista. Por fim, não houve alterações na expressão total de 

ROMK por estímulo prolongado (16-18h) com 10
-7

M AngII ou por super-expressão de 

ATRAP. Em conjunto, os dados indicam, portanto, que ATRAP atenua o efeito 

inibitório de AngII sobre ROMK em células de duto coletor, o que poderia ser 

explicado, ao menos em parte, por uma menor ativação de c-Src. 

 

Descritores: Potássio; Homeostase; Canais iônicos; Transdução de sinais; Angiotensina 

II; Receptores de angiotensina. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Polidoro JZ. AT1R-associated protein (ATRAP) attenuates angiotensin II-mediated 

inhibition of ROMK channels in collecting duct cells [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

Adjustments in K
+
 excretion are essential for long-term K

+
 homeostasis. ROMK 

channel constitute the major K
+
 secretory route during basal conditions, in such a way 

that its inhibition contribute to K
+
 conservation during poor-K

+
 diets, which is the case 

of modern western diets. AT1R activation by angiotensin II (AngII) is well known to 

inhibit ROMK, by inducing oxidative stress and total and phosphorylated c-Src in 

collecting ducts. A number of studies have pointed out that AT1R signaling is also 

regulated by interacting proteins, particularly the AT1R-associated protein (ATRAP). 

The present study aimed to assess the impact of ATRAP over AngII-mediated ROMK 

modulation. After overexpressing ATRAP, or the control β-galactosidase (LacZ) 

protein, in a collecting duct model line (M-1 cells), ROMK activity was assessed by a 

novel fluorescent microplate assay. Moreover, possible underlying molecular 

mechanisms were also assessed. Treatment with 10
-10

M AngII for 40 minutes induced a 

significant inhibition in LacZ-overexpressing cells, but not in ATRAP-overexpressing 

cells. Accordingly, this differential effect was accompanied by lower levels of 

phosphorylated c-Src kinase in ATRAP-overexpressing cells. Such decrease in 

phospho-c-Src levels were also observed in vehicle-treated ATRAP-overexpressing 

cells, which suggests that ATRAP not only inhibits c-Src induction by AngII, but also 

downregulates c-Src by an agonist-independent mechanism. Finally, ATRAP 

overexpression or prolonged incubation (16-18h) with 10
-7

M AngII did not significantly 

change total ROMK expression. Collectively, our data supports that ATRAP attenuates 

ROMK inhibition mediated by AngII, at least in part, due to a downregulation of 

regulatory c-Src kinase. 

 

Descriptors: Potassium; Homeostasis; Ion channels; Signal transduction; Angiotensin II; 

Receptors, angiotensin. 
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1. Introdução 

1.1 A homeostase de potássio 

Os íons potássio são os cátions mais abundantes do fluido intracelular ([K
+
]i ~ 

140-150 mM), ao passo que, no meio extracelular, apresentam uma concentração 

finamente regulada em torno de 3,5 a 5 mM. Tal gradiente químico entre os 

compartimentos intra- e extracelular, mantido em última instância pela ação da ubíqua 

bomba Na
+
-K

+
-ATPase, é um dos principais componentes que determinam o potencial 

de repouso das células, sendo, portanto, crítico para um funcionamento apropriado de 

nossos tecidos, especialmente de células excitáveis como os cardiomiócitos. Além 

disso, os íons K
+
 apresentam funções adicionais dentro das nossas células, participando 

da regulação do volume e pH celulares, e da síntese de DNA e proteínas (Zacchia et al., 

2016; Palmer, 2015; Unwin et al., 2011). 

Considerando quão vitais são tais processos celulares e fisiológicos, não 

surpreende a observação de que o nosso organismo é capaz de responder a diferentes 

situações que perturbam o balanço total de K
+
 e sua concentração plasmática. Diversas 

evidências indicam que o organismo garante a homeostase de K
+
 ao recrutar 

mecanismos renais e também extrarrenais, de modo que os distúrbios iniciais são 

rapidamente atenuados. De um modo simplificado, os mecanismos extrarrenais tendem 

a ser particularmente importantes na homeostase de K
+
 em uma fase aguda, isto é, nas 

primeiras horas após o início da perturbação de [K
+
] plasmático. Por outro lado, os 

mecanismos de homeostase de K
+
 mediados pelos rins ocorrem algumas horas após tal 

perturbação (Boron e Boulpaep, 2004). 
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O recrutamento de mecanismos extrarrenais é particularmente importante se 

considerarmos situações de mudanças repentinas e significativas da concentração 

plasmática de K
+
, como é o caso dos períodos pós-prandiais, por exemplo. A quantidade 

de K
+
 no fluido extracelular (~70 meq) é pequena quando comparada à ingestão diária 

recomendada desse íon (~120 meq/dia), de modo que o período pós-prandial 

representaria um momento de hipercalemia pronunciada se não houvesse mecanismos 

de regulação adicionais. Os aumentos na concentração extracelular de K
+
 são 

temporariamente tamponados pela captação desse íon pelas células do organismo, 

especialmente da musculatura esquelética e cardíaca, em um processo dependente da 

bomba de Na
+
,K

+
-ATPase e de sua regulação positiva por insulina. Com o aumento da 

concentração plasmática de insulina, aumenta-se paralelamente a capacidade da 

musculatura em recrutar K
+
 e assim evitar hipercalemias após a ingestão de dietas ricas 

em K
+
. A musculatura estriada funciona assim como uma espécie de reservatório 

primário frente a alterações abruptas na concentração extracelular de K
+
. Da mesma 

forma, esses estoques intracelulares são importantes para limitar uma queda acentuada 

das concentrações extracelulares de K
+
 durante situações patológicas ou por conta de 

exercícios físicos prolongados que provoquem balanço diário negativo do íon (Ho et al., 

2011; McDonough e Youn, 2017; Palmer, 2015). 

Os mecanismos extrarrenais representam assim essencialmente uma forma de 

redistribuição de K
+
 entre os compartimentos intra- e extracelular, permitindo uma 

rápida estabilização do [K
+
] plasmático após uma determinada perturbação. Obviamente 

nessa situação o balanço de K
+
 do organismo é diferente de zero, ou seja, há um 

aumento ou diminuição do conteúdo total de K
+
, o que seria insustentável em longo 

prazo se não houvesse outros mecanismos regulatórios. Além disso, os mecanismos 
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extrarrenais tendem a ter efeito temporal limitado. No período interprandial, por 

exemplo, a queda dos níveis de insulina faz com que os íons K
+
 previamente 

sequestrados pelos estoques intracelulares sejam gradualmente liberados de volta à 

circulação e, nesse contexto, os rins se tornam fundamentais para a manutenção da 

homeostase de K
+
 ao final do dia. Algumas horas após as variações iniciais nas 

concentrações de K
+
 no plasma, os rins são capazes de regular de modo apropriado a 

fração de excreção desse íon, garantindo assim um balanço razoavelmente neutro de K
+
 

ao final do dia (Boron e Boulpaep, 2004; Gumz et al., 2015) (Figura 1). Como 

destacado por Moore-Ede (1986), a concentração plasmática de K
+
 tende a não variar 

mais de 10% ao longo do dia por conta dos mecanismos renais e extrarrenais. 

 

Figura 1. Representação esquemática da regulação diária da concentração plasmática de 

K
+
 por mecanismos agudos extrarrenais e por uma posterior ação renal. Enquanto a 

musculatura esquelética e cardíaca tampona agudamente variações na concentração plasmática 

do íon, os rins são os responsáveis por garantir uma situação de razoável balanço do íon ao final 

do dia. Figura adaptada de Boron e Boulpaep (2004). 
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O recrutamento temporal da musculatura esquelética e cardíaca e, 

posteriormente, dos rins para o balanço total de K
+
 e para a homeostase plasmática do 

íon está representado na Figura 1. Sabe-se atualmente que o quadro geral de regulação 

de K
+
 é menos dicotômico: mecanismos extrarrenais podem ser regulados em longo 

prazo (Chen et al., 2006) e o rim também é capaz de responder agudamente a 

perturbações da concentração plasmática de K
+
 (Penton et al., 2015; Penton  et al., 

2016). Mais do que a dinâmica temporal de regulação, a grande diferença entre os dois 

mecanismos é que os rins são efetivamente responsáveis pela manutenção do balanço de 

K
+ 

(Fig. 2), ao passo que a redistribuição de K
+
 pela musculatura corrige a concentração 

plasmática do íon às custas de uma mudança nos estoques intracelulares. 

 

Figura 2. Esquema representando o balanço diário de K
+
 após uma determinada dieta. 

Embora a redistribuição de K
+
 para os estoques intracelulares (órgãos representados à direita) 

seja um mecanismo importante para uma homeostase momento-a-momento, os rins são os 

órgãos capazes de manter o balanço diário de K
+
, ao adequar a fração de excreção do íon às 

condições subjacentes do indivíduo, incluindo a dieta e a magnitude de perdas extrarrenais, tais 

como as perdas pelo suor e fezes. Figura adaptada de Boron e Boulpaep (2004). 
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1.2 Processamento de K
+
 pelos rins: a importância do néfron distal na 

manutenção do balanço de K
+
 

Durante a década de 1960, importantes trabalhos desenvolvidos por Gehrard 

Giebisch, Gehrard Malnic e Ruth Klose, baseados no aperfeiçoamento das técnicas de 

micropunção e microperfusão existentes na época, estabeleceram os conceitos básicos 

de como os rins executam a função de manter o balanço de K
+ 

em condições basais e 

frente a diferentes estímulos. Os pesquisadores demonstraram que ~90% da carga 

filtrada de K
+
 era reabsorvida no túbulo proximal e na alça de Henle, independente das 

condições experimentais e metabólicas associadas, de modo que a regulação da 

caliurese nessas condições ocorria por modulação do transporte de K
+
 nos segmentos 

distais do néfron. Os autores observaram que, em dietas ricas em K
+
, vias de secreção 

de K
+
 são estimuladas a partir do túbulo distal, aumentando assim a quantidade de K

+
 

presente no lúmen e permitindo uma caliurese acentuada que restabelece o balanço de 

K
+
. Já em dietas com privação desse íon, tais vias secretórias estão menos estimuladas e 

são então superadas por uma via reabsortiva em segmentos à jusante do túbulo distal, 

que hoje sabemos envolver a atividade da bomba H
+
-K

+
-ATPase (Stanton et al., 2010; 

Malnic et al., 1964). Em suma, componentes secretórios e reabsortivos são regulados 

em néfron distal em resposta a variações da ingestão de K
+
 e permitem a manutenção do 

balanço desse íon. 

A alta capacidade renal em excretar ou preservar K
+
 garante a manutenção do 

balanço do íon mesmo diante de uma variação pronunciada do seu conteúdo na dieta. 

Mais especificamente, os rins regulam a caliurese para níveis tão baixos quanto ~2% ou 

tão altos quanto ~150% da carga de K
+
 filtrada. Nesse sentido, com uma função renal 

preservada, os distúrbios de K
+
, mesmo a hipocalemia, dificilmente se estabelecem em 
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seres humanos por conta da dieta em si. Graças à capacidade renal de regular a caliurese 

e à existência dos estoques intracelulares, mesmo que a ingestão de K
+
 fosse reduzida a 

zero, seria necessário cerca de 2-3 semanas para o estabelecimento de uma hipocalemia 

(Unwin et al., 2011). Da mesma forma, a alta capacidade renal de excretar K
+
 

justificaria o balanço de K
+
 mesmo diante de dietas ricas nesse íon como a Paleolítica 

(~400 mmol/dia) (McDonough e Youn, 2017). 

Como já destacado, os rins modulam a excreção de K
+
 em níveis tão extremos 

porque são capazes de regular diferentes vias secretórias e reabsortivas. Com o advento 

da biologia molecular, o quadro de transportadores e canais envolvidos em tais 

regulações se tornou cada vez mais complexo, envolvendo não apenas canais e bombas 

com seletividade para K
+
, mas também canais e transportadores de Na

+
. Além disso, 

diversos mecanismos hormonais e parácrinos foram elucidados e permitiram entender 

como os rins regulam a caliurese em situações para as quais os mecanismos regulatórios 

clássicos eram incapazes de fornecer explicações lógicas. Nas próximas seções 

destacaremos, em linhas gerais e em detalhes, o entendimento atual de como os rins 

fundamentalmente respondem pelo balanço de K
+
 em diferentes situações fisiológicas, 

contextualizando dessa forma o intricado quadro de regulação renal do balanço de K
+
, 

quadro esse em que as perguntas do presente trabalho se inserem. 

 

1.3 Proteínas de transporte presentes em néfron distal envolvidas na 

regulação da excreção de K
+
 

 

1.3.1 Os canais ROMK e os canais BK 



7 
 

As vias de secreção e de absorção de K
+
 são, em última instância, as vias 

responsáveis pelo papel de manutenção do balanço de K
+
 desempenhado pelo néfron 

distal. A via de absorção é representada pelas bombas H
+
/K

+
-ATPases, expressas na 

membrana apical desde o túbulo distal, e cuja atividade está aumentada em dietas 

pobres em K
+
 (Gumz et al., 2010). Tal mecanismo de transporte ativo permite, como já 

destacado, a existência de uma fração de excreção de K
+
 tão baixa quanto 2% em 

situações de carência do íon.  

Já as vias secretórias são majoritariamente representadas pelos canais ROMK e 

pelos canais BK, os quais são regulados em situações distintas. Em dietas com conteúdo 

normal ou baixo de K
+
, os canais ROMK representam a principal via secretória de K

+
 

presente no néfron distal e que é regulada de acordo com a dieta subjacente. Esses 

canais, presentes na membrana apical das células, apresentam alta probabilidade de 

abertura (Po ~ 0,9) e alta expressão em néfron distal, e são expressos nas células de 

túbulo convoluto distal e nas células principais dos túbulos de conexão e duto coletor. 

Particularmente nos casos de carência do íon, os canais ROMK são inibidos e tal 

mecanismo é fundamental para permitir que a via reabsortiva representada pela bomba 

H
+
/K

+
-ATPase supere o fluxo secretório de K

+
 mediado por ROMK, garantindo assim 

uma caliurese reduzida. Por outro lado, por conta de sua alta probabilidade de abertura e 

de sua alta expressão, esses canais também contribuem significativamente para a 

secreção resultante de K
+
 nesses segmentos em condições de ingestão normal ou alta de 

K
+
 (Wang e Giebisch, 2009; Welling e Ho, 2009). 

Nos casos de alta ingestão de K
+
, aumenta, entretanto, a contribuição de outros 

canais apicais, os canais BK, expressos em células principais e em células intercaladas 

de duto coletor e que comumente apresentam baixa probabilidade de abertura. Esses 
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canais são também conhecidos como canais maxi-K, uma vez que apresentam alta 

condutância quando abertos. Desse modo, tanto os canais ROMK quanto BK 

contribuem de modo significativo para a caliurese final nessa situação fisiológica 

(Wang e Giebisch, 2009). 

 

1.3.2 A regulação do transportador NCC e do canal ENaC: implicações 

para o balanço de K
+
 

Embora a regulação da bomba H
+
,K

+
-ATPase e dos canais ROMK e BK 

responda diretamente por mudanças na caliurese, é importante destacar que outras duas 

proteínas podem ser também reguladas por mudanças do conteúdo de K
+ 

na dieta: o 

cotransportador Na
+
/Cl

-
 (NCC) e o canal epitelial para Na

+
 (ENaC) (Penton et al., 2015; 

Todkar et al., 2015). Embora não conduzam K
+
 e, portanto, não respondam em última 

instância pela secreção ou absorção do íon, a modulação da atividade dessas duas 

proteínas afeta indiretamente a magnitude das vias secretórias mediadas por ROMK e 

BK. 

Diversas evidências recentes indicam que o transportador NCC, expresso em 

túbulo convoluto distal, é regulado diretamente pela concentração plasmática de K
+
 

(Penton et al., 2015; Penton et al., 2016) e tal regulação parece ser importante para o 

balanço diário do íon. Mais especificamente, manobras que conduzem a uma 

hipercalemia aguda inativam o transportador após alguns minutos, enquanto que as 

hipocalemias agudas ativam o transportador. Embora NCC seja um cotransportador de 

Na
+
 e Cl

-
, sua relevância para a homeostase de K

+
 pode ser entendida ao se considerar a 

atuação paralela dos canais ENaC. Ao passo que NCC é um transportador eletroneutro, 
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os canais ENaC, expressos nas células de túbulo convoluto distal final (DCT2) e nas 

células principais dos segmentos à jusante, são vias eletrogênicas de absorção de Na
+
 

(Fig. 3). 

 

Figura 3. Distribuição das proteínas de transporte mais relevantes para o balanço de K
+
. 

Tais proteínas são expressas em néfron distal, compreendendo o túbulo convoluto distal inicial 

(DCT1) e o néfron distal sensível à aldosterona (ASDN), segmento responsivo à aldosterona 

que se inicia a partir do túbulo convoluto distal final (DCT2).  O néfron distal responde pelo 

balanço de K
+
 em diferentes condições de dieta por meio da regulação de canais que conduzem 

K
+
 (ROMK e BK) e também pela regulação de canais e transportadores de Na

+
 (ENaC e NCC). 

Em dietas restritivas de K
+
, há ainda o estímulo de uma via reabsortiva, a bomba H

+
,K

+
-ATPase, 

não representada na figura. Embora representado, os canais SK3, que conduzem K
+
, apresentam 

relevância funcional ainda incerta. Figura adaptada de Welling (2016). 

 

Pela sua eletrogenicidade, os canais ENaC despolarizam a membrana e, desse 

modo, aumentam o gradiente elétrico para a secreção de K
+
 via ROMK e BK. Nesse 

sentido, a modulação da atividade de NCC altera a quantidade de substrato (Na
+
) 

disponível para o transporte via ENaC nos segmentos à jusante. Por esse motivo, a 

inativação de NCC em hipercalemia aguda contribui para um aumento da secreção de 

Interstício

Lúmen

Túbulo convoluto distal (DCT) e néfron distal sensível à aldosterona

(ASDN, indicado por *)

Reabsorção eletroneutra de NaCl
Transporte eletrogênico de Na+/Troca de Na+/K+

Sensor de K+ Sensor de K+

Célula Principal Célula Intercalada
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K
+
 no néfron distal, ao passo que uma ativação de NCC em hipocalemia tende a 

preservar K
+
 nessas situações (Sorensen et al., 2013; Terker et al., 2015). Além disso, a 

própria atividade do canal ENaC é aumentada em situações de aumento de K
+
 na dieta, 

favorecendo assim a entrada de Na
+
 nas células principais e a consequente secreção de 

K
+
 via ROMK e BK (Todkar et al., 2015). 

A modulação de vias de reabsorção de Na
+
 em um contexto de regulação de K

+
 

plasmático dialoga com as evidências de que a quantidade de K
+
 na dieta representa 

uma variável independente na gênese de hipertensão arterial, especialmente em grupos 

mais suscetíveis (Penton et al., 2015). A seguir, discutiremos com mais detalhes como 

as dietas promovem as regulações coordenadas dessas proteínas, fundamentalmente do 

transportador NCC e dos canais ENaC, ROMK e BK. 

 

1.4 Mecanismos moleculares de regulação da caliurese 

1.4.1 A regulação da caliurese mediada por aldosterona: a regulação dos 

canais ENaC e ROMK 

O mecanismo molecular que classicamente foi aventado para explicar a 

manutenção do balanço diário de K
+
 envolve a regulação dos canais ENaC e ROMK 

pelo hormônio aldosterona, cuja secreção aumenta exponencialmente após aumentos 

discretos da concentração de K
+
 no plasma (Fig. 4). 

A aldosterona pode atuar na regulação da caliurese justamente por disparar 

sinalizações nos segmentos renais que expressam ENaC e ROMK. Tais segmentos, que 

compreendem a porção final do túbulo distal (DCT2) e os segmentos à jusante, são 

também conjuntamente chamados de néfron distal sensível à aldosterona (ASDN) por 
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serem segmentos responsivos à ação genômica da aldosterona. Isso se deve ao fato de 

que tais segmentos expressam a enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenase de tipo 

2 (11βHSD2), uma enzima que rapidamente degrada cortisol e corticosterona e, dessa 

forma, impede uma ativação promíscua do receptor de mineralocorticóide (MR) por 

glicocorticoides e torna as células desse segmento responsivas a mudanças na 

concentração de aldosterona. A proteína transportadora mais evidentemente regulada 

por aldosterona nesses segmentos é o canal ENaC. Tanto a expressão quanto a atividade 

de ENaC aumentam sob estímulo deste hormônio mineralocorticoide. Tal efeito 

depende da proteína cinase SGK1, uma cinase cuja expressão é rapidamente induzida 

pelo MR ativado (Loffing e Korbmacher, 2009; Staruschenko, 2012). 

 

Figura 4. Relação entre as concentrações plasmáticas de K
+
 e de aldosterona. A secreção de 

aldosterona no plasma é induzida por aumentos nos níveis plasmáticos de K
+
. Figura extraída e 

adaptada de Young e Paulsen (1983). 

 

A indução de SGK1 regula fatores de transcrição associados ao promotor de 

ENaC, aumentando dessa maneira a transcrição desse canal. Além disso, a SGK1 

inativa a proteína ubiquitina ligase Nedd4-2, a qual atua na degradação dos canais 

ENaC. Desse modo, tanto a transcrição gênica quanto a estabilidade desse canal 
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aumentam nessa situação (Valinsky et al., 2018). Por fim, a bomba Na
+
/K

+
-ATPase 

basolateral também é estimulada por aldosterona, de modo que, ao mesmo tempo em 

que há aumento da entrada de Na
+
 do lúmen para as células principais, há também 

aumento de sua saída da célula para o fluido peritubular (Frindt e Palmer, 2015; Verrey 

et al., 2008) e essas regulações contribuem tanto para a captação basolateral de K
+
 

quanto para a saída de K
+
 através da membrana apical. 

Entretanto, a secreção de K
+
 nessas condições é também regulada diretamente. 

Em contexto de aldosterona plasmática elevada, a ativação de SGK1 em ASDN leva à 

fosforilação de ROMK no resíduo Ser44, o que estimula a exportação do canal para a 

membrana plasmática e, desse modo, sua densidade na membrana apical (Yoo et al., 

2005). A importância da fosforilação da serina 44 para a regulação de ROMK foi 

evidenciada em experimentos com oócitos de Xenopus. Neles, a expressão em 

superfície de ROMK e a corrente correspondente eram significativamente atenuados em 

mutante S44A e aumentados no mutante fosfomimético S44D. Ao analisar o padrão de 

glicosilação dos canais, foi observado que enquanto o mutante fosfomimético apresenta 

glicosilações maduras, essas não são observadas em mutantes S44A. Além disso, a 

super-expressão de SGK1 aumentava a expressão e corrente do canal selvagem, mas 

não do mutante S44A. Os dados indicam assim que a estimulação de ROMK por SGK1 

envolve a exportação do canal através da via secretória por meio da fosforilação da 

serina 44, que funciona como um sinal de retenção em retículo endoplasmático quando 

desfosforilada (Yoo et al., 2003; Yoo et al., 2005). Ao estimular SGK1, a aldosterona 

tende a ativar diretamente tanto ENaC quanto ROMK e, como resultado, o néfron distal 

tende a reter Na
+
 e induzir perdas de K

+
. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frindt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520012
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No entanto, apesar de a aldosterona ter sido considerada por muito tempo o 

hormônio essencialmente envolvido na regulação dos mecanismos de transporte em 

túbulo distal e, consequentemente, no estabelecimento do balanço de K
+
, várias 

evidências indicam que a regulação dos transportes envolve também diversos 

mecanismos independentes de aldosterona (Unwin et al., 2011), os quais são 

eventualmente suficientes para manter o balanço de K
+
 no organismo. 

 

1.4.2 A regulação da caliurese por mecanismos independentes de 

aldosterona 

Young (1988), baseando-se em diferentes dados experimentais e modelos 

matemáticos, procurou analisar como a aldosterona e outros possíveis fatores 

caliuréticos interagiam e contribuíam para o balanço de K
+
 em diferentes situações 

fisiológicas. Em estudos de animais adrenalectomizados infundidos com certos níveis 

de aldosterona, foi possível observar que a manutenção de um nível basal de aldosterona 

é fundamental para a homeostase de K
+
 plasmático, o que dialoga com os quadros de 

hipercalemia encontrados em hipoaldosteronismos primários como a síndrome de 

Adisson, por exemplo, e também com a hipercalemia observada após inibição 

farmacológica dos receptores MR (Todkar et al., 2015). Entretanto, quando a 

aldosterona infundida era fixada em seu nível basal, animais infundidos cronicamente 

com KCl conseguiam alterar consideravelmente a caliurese e assim manter os níveis de 

K
+
 plasmático dentro de uma faixa estreita, o que indica que as pequenas alterações de 

K
+
 plasmático, direta ou indiretamente, modulam a capacidade renal de excretar K

+
, 

mesmo na ausência de uma resposta secretória de aldosterona (Fig. 5). Obviamente, as 

mudanças de [K
+
] plasmático observadas eram ainda menores caso os níveis de 
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aldosterona variassem de modo apropriado, mas, o que se verifica, é que, em condições 

de alteração da concentração plasmática de K
+
, outros mecanismos regulatórios, além 

da regulação da secreção de aldosterona, são recrutados e modulam a caliurese. 

 

Figura 5. Relação entre caliurese e níveis plasmáticos de K
+
 em cachorros 

adrenalectomizados infundidos com níveis basais e fixos de aldosterona e 

metilprednisolona. As concentrações de K
+
 plasmáticas variaram entre os animais por meio de 

taxas distintas de infusão intravenosa de KCl por 7-10 dias. A relação demonstra que as 

concentrações plasmáticas de K
+
, diretamente ou indiretamente, produzem uma resposta 

caliurética apropriada de modo independente da resposta secretória de aldosterona. Tal 

regulação da caliurese era mais pronunciada em situações de aumento da concentração 

plasmática do íon. Figura adaptada de Young et al. (1988). 

 

Além da evidência apresentada acima, outras evidências incluem: 1) a existência 

de resposta caliurética em ratos adrenalectomizados sem reposição de aldosterona; 2) o 

fato da caliurese ocorrer em ratos controles antes da detecção de alterações nos níveis 

plasmáticos de aldosterona; 3) a observação de aumento das condutâncias de Na
+
 e K

+
 

em dutos coletores isolados de ratos e coelhos adrenalectomizados (Todkar et al., 2015). 

Por fim, como uma crítica comum a experimentos de animais adrenalectomizados 

envolve a possibilidade da cirurgia não ser completa e também o fato da aldosterona ser 

também produzida localmente, Todkar e colaboradores observaram que a resposta 
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caliurética era preservada em camundongos nocauteados para aldosterona sintase (AS) 

quando submetidos a dietas com níveis intermediários de K
+
, só sendo incapazes de 

evitar uma hipercalemia em dietas consideravelmente ricas em K
+
. Desse modo, durante 

alterações moderadas de K
+
 na dieta, o organismo é capaz de recrutar distintos 

mecanismos regulatórios que eventualmente compensam a ausência da aldosterona. 

Por outro lado, Young (1988) observa que, em situações de mudanças do 

conteúdo de Na
+
 na dieta, a manutenção do balanço de K

+
 não era possível se os níveis 

de aldosterona estivessem fixados, ou seja, se a volemia subjacente não pudesse regular 

a secreção de aldosterona. A explicação provável é que a natriurese provocada por dieta 

hipersódica geraria um aumento da carga de Na
+
 para os segmentos finais do néfron por 

conta do mecanismo de natriurese pressórica e da diminuição dos níveis de angiotensina 

II, e, isso poderia contribuir para a “troca” de Na
+
 por K

+
 via ação de ENaC e ROMK 

em duto coletor. Entretanto, em situações normais, a atividade de ENaC também é 

diminuída em dieta hipersódica, ao menos em parte pela modulação da aldosterona, o 

que evita uma resposta caliurética inapropriada. A partir desses dados, pode-se deduzir 

que a regulação dos níveis de aldosterona e, consequentemente da atividade de ENaC, 

parece ser um componente fundamental para garantir a manutenção da homeostase de 

K
+
 nessa situação de alteração volêmica. 

Nesse sentido, curiosamente, a regulação de secreção de aldosterona parece mais 

importante para o balanço de K
+
 quando os animais são desafiados com mudanças no 

conteúdo de Na
+
 e não com mudanças no conteúdo de K

+
 da dieta. Na próxima seção, 

discutiremos alguns dos mecanismos independentes de aldosterona que são recrutados 

por alterações do conteúdo de K
+
 na dieta e que contribuem para a manutenção do 

balanço do íon. 



16 
 

 

1.4.3 A regulação da caliurese pela ação direta de K
+
: o íon como um 

modulador parácrino 

Como já apontado, a concentração plasmática de K
+
 pode atuar como um fator 

parácrino regulador da atividade de NCC, um transportador importante no contexto de 

regulação da caliurese. O modo como os íons K
+
 regulam NCC, de maneira aguda e 

direta, está razoavelmente estabelecido. A ativação e inativação de NCC pela 

concentração plasmática de K
+
 ocorrem, respectivamente, por meio da fosforilação e 

desfosforilação de resíduos específicos do transportador. É importante a observação de 

que a desfosforilação de NCC mediada por aumentos fisiológicos de K
+
 ocorre não só in 

vivo, mas também em modelos ex vivo, quer sejam rins isolados perfundidos quer sejam 

cortes (slices) de rim (Penton et al., 2016), o que sugere uma via de regulação direta 

mediada pelo próprio íon. A modulação da fosforilação de NCC mediada pelo conteúdo 

de K
+
 na dieta foi também observada em humanos por meio da análise de exossomos 

urinários após 4 dias de mudança de dieta (Terker et al., 2015). 

 Tal regulação direta de NCC por K
+
 poderia explicar em parte a razoável 

manutenção de resposta caliurética em animais adrenalectomizados cuja concentração 

plasmática de aldosterona é mantida fixada em níveis basais (Young et al., 1988).  

Entretanto, algumas evidências demonstram que a concentração de K
+
 no espaço 

peritubular pode regular não só NCC, mas também os canais ENaC, ROMK e BK, de 

modo que a caliurese também pode ser provocada por efeito parácrino de K
+
 nos 

segmentos ASDN. 
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Em ensaios em túbulos coletores corticais isolados e perfundidos, a alteração da 

concentração de K
+
 no banho, simulando o espaço peritubular, foi capaz de alterar 

significativamente o fluxo de secreção de K
+
. Em túbulos isolados de ratos controles, 

esse aumento poderia ser meramente explicado por um recrutamento da atividade da 

bomba Na,K-ATPase frente à nova concentração extracelular de K
+
. Entretanto, em 

ratos pré-tratados com doses apropriadas do corticoide deoxicorticosterona (DOCA) que 

ativam o receptor MR, o estímulo secretório decorrente da alteração de K
+
 peritubular 

foi significativamente maior do que aquele observado em tecidos do grupo controle e tal 

estímulo era dependente de uma condutância basolateral a K
+
 diferente da bomba Na,K-

ATPase e de duas diferentes condutâncias apicais a K
+
 (Muto et al., 1988), indicativo de 

modulação tanto de ROMK quanto de BK, já que são as vias secretórias proeminentes 

nesse segmento. 

Coerentemente, Sørensen et al. (2019) observaram que o aumento de K
+
 induzia 

agudamente a fosforilação de SGK1 em um processo dependente da condutância 

basolateral de K
+
. Os autores também observaram que a fosforilação de SGK1 era 

dependente da via de mTOR, o que ajuda a explicar dados anteriores observados em 

camundongos nocauteados para mTORC2 (Grahammer et al., 2016). Nesses animais, 

uma dieta rica em K
+
 gerava rapidamente um quadro de hipercalemia, apesar de níveis 

altos de aldosterona e de atividade de ENaC preservada. O quadro de hipercalemia 

estava coerentemente associado com uma condutância apical de K
+
 praticamente 

indetectável e com uma ausência de fosforilação de SGK1. 

Como o mecanismo induzido diretamente por K
+
 envolve a fosforilação de 

SGK1 e o tratamento com DOCA ou o recrutamento de aldosterona são importantes 

para o aumento da expressão de SGK1 total, esses estudos em conjunto sugerem que, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%26%23x000f8%3Brensen%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31013253
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em um estado hipercalêmico com resposta secretória de aldosterona preservada, a 

concentração de K
+
 no plasma atua de modo sinérgico com a aldosterona na regulação 

de SGK1 e garante assim uma resposta caliurética apropriada. Isso também ajudaria a 

explicar porque alguns trabalhos não observam resposta caliurética após infusões 

crônicas de aldosterona, dado que a concentração plasmática de K
+
 nesses animais está 

reduzida após alguns dias e isso neutralizaria o efeito caliurético do hormônio (Unwin et 

al., 2011; Young, 1988). Coerentemente, tal manobra de administração de aldosterona 

exógena não afetava a densidade e atividade de canais ROMK e BK em túbulos 

coletores corticais dos animais (Palmer e Frindt, 2000), ao contrário do que seria 

inicialmente esperado se considerássemos apenas o efeito isolado do hormônio. 

Tais efeitos peritubulares decorrentes de mudanças em [K
+
] plasmático ocorrem 

agudamente e devem ser importantes em desafios diários ao balanço. Entretanto, não 

está clara sua relevância durante desafios crônicos como os representados por dietas 

duradouras pobres ou ricas em K
+
. Nesses casos crônicos, as evidências indicam a 

existência de outro mecanismo: a regulação local do sistema renina-angiotensina. Ao 

modular localmente seus componentes, o sistema renina-angiotensina modula sua 

capacidade tanto de conservar quanto de espoliar K
+
 e o faz de modo apropriado à dieta 

subjacente. Tal modulação de componentes do sistema renina-angiotensina e seu 

potencial para a regulação do processamento de K
+
 nos interessa particularmente. Nas 

próximas seções apresentamos brevemente as evidências de que AT1R e AT2R são 

proteínas importantes na regulação das vias secretórias de K
+
. 

 

1.4.4 A regulação da caliurese e a manutenção do balanço durante 

desafios crônicos de carência ou excesso de K
+
 na dieta 
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Há alguns anos, Wei et al. (2007, 2014) demonstraram que dietas pobres  e ricas 

em K
+
 (dietas LK e HK) eram capazes de regular, em cerca de 4-8 dias, a expressão dos 

receptores de angiotensina II em duto coletor. Mais especificamente, as dietas LK 

aumentavam consideravelmente os níveis proteicos de AT1R, enquanto as dietas HK 

aumentavam a expressão de AT2R. Quando isolados, os dutos coletores de dietas LK e 

HK eram capazes, respectivamente, de inibir e de ativar canais ROMK quando 

submetidos a tratamento com AngII e os receptores AT1R e AT2R coerentemente 

estavam envolvidos nessa resposta. 

Tal modulação do sistema renina-angiotensina local por meio da dieta se associa 

assim aos outros mecanismos regulatórios já abordados – tais como o K
+
 peritubular, a 

secreção de aldosterona e a modulação de NCC – na tarefa de regulação dos níveis 

plasmáticos de K
+
. A modulação de AT1R em dietas LK deve ser particularmente 

importante para evitar situações de hipocalemia, uma vez que o mecanismo direto de 

regulação da caliurese por K
+
 extracelular é menos eficiente quando os níveis 

plasmáticos de K
+
 são baixos (Fig. 5). 

Ainda não está claro como a dieta interfere na regulação do sistema renina-

angiotensina de duto coletor, podendo envolver presumivelmente uma regulação pelos 

níveis plasmáticos de K
+
 e de aldosterona, ou até mesmo uma alça regulatória intestino-

rim. Nas próximas seções abordaremos como AT2R e, particularmente, como AT1R 

modulam as vias de secreção de K
+
 de néfron distal. 

 

 1.5 A regulação da homeostase de K
+
 em longo prazo e o envolvimento 

do sistema renina-angiotensina em duto coletor no balanço crônico de K
+ 
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A importância dos receptores AT2R para a regulação das condutâncias apicais 

de K
+
 foi pontuada por Wei et al. (2014). Nesse trabalho, os autores demonstraram que 

dutos coletores isolados de ratos submetidos a dietas HK por 4-7 dias apresentavam 

maior atividade de canais ROMK em comparação a dutos de ratos submetidos a dietas 

controle. Além disso, a aplicação de AngII era capaz de aumentar ainda mais a corrente 

mediada por ROMK observada nos dutos HK, ao passo que não provocou efeitos 

significativos em dutos NK. Tal efeito de AngII era mantido em duto pré-tratado com 

losartan, mas não com o antagonista de AT2R, PD123319. Coerentemente, a expressão 

proteica de AT2R estava aumentada nos dutos isolados de ratos em dieta HK e tal 

aumento estava associado a níveis pronunciadamente maiores de transcrito após 48 

horas do início da dieta HK. Utilizando diferentes inibidores farmacológicos, os autores 

propuseram que a ativação de ROMK por AT2R depende do estímulo de uma via 

NO/GMPc, que, ao competir com AMPc pela ligação a fosfodiesterase 3 (PDE), 

aumenta a biodisponibilidade de AMPc e, consequentemente, a atividade de PKA. Tal 

sinalização é coerente com o aumento do número de canais observados nos registros de 

patch clamp, uma vez que PKA é capaz de fosforilar a serina 44 de ROMK, resíduo 

envolvido na exportação do canal para a membrana plasmática (Yoo et al., 2003; Yoo et 

al., 2005). 

Já em dietas LK, Wei et al. (2007) observaram que os dutos coletores isolados 

apresentavam um aumento pronunciado dos níveis proteicos de receptores AT1R, 

embora os níveis de mRNA não tenham sido avaliados. O aumento proteico de AT1R 

por dieta LK foi também observado em extratos de córtex e medula externa por Wang et 

al. (2010). Os autores observaram que nesses dutos, a aplicação in vitro de AngII era 

capaz de inibir a atividade de ROMK, sendo que tal efeito não era observado em dutos 
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extraídos de ratos em dieta controle. A resposta inibitória de ROMK mediada por AngII 

nos dutos LK foi abolida por aplicação in vitro de losartan, mas não por PD123319, 

sublinhando o envolvimento de AT1R. Coerentemente, os autores observaram que as 

inibições de NADPH oxidase e de PLC/PKC, vias clássicas disparadas por AT1R, 

aboliam completamente a inativação de ROMK mediada por AngII, ao passo que a 

inibição de tirosina cinases comprometia grande parte, mas não totalmente, tal 

inativação. Esses dados sugerem, portanto, que angiotensina II regula ROMK em duto 

coletor por disparar uma via de estresse oxidativo associada fundamentalmente com a 

ativação de proteínas tirosinas cinases (Fig. 6). 

 

Figura 6. Modelo esquemático representando os mecanismos moleculares principais pelos 

quais os receptores AT1R e AT2R regulam os canais ROMK. Os receptores AT1R e AT2R 

são regulados positivamente em dietas restritas em K
+
 (LK) e em dietas ricas em K

+
 (HK), 

respectivamente, o que dispara sinalizações importantes para a regulação de ROMK, via PKA 

em dieta HK e via proteína tirosina cinase c-Src em dieta LK. A ativação e inativação de 

ROMK por tais vias envolvem, entre outros aspectos, processos de fosforilação diretos do canal 

em diferentes sítios, o que desencadeia a exportação e a endocitose do canal, respectivamente. 

Figura adaptada de Wei et al. (2014). 

 

De fato, ratos submetidos a dietas com restrição de K
+ 

apresentavam maiores 

níveis de superóxido em extratos de córtex e medula externa renal e em dutos coletores 

Dieta HK

Dieta LK
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isolados em comparação aos grupos em dietas controle. Tal elevação era abolida se os 

ratos fossem pré-tratados com losartan, sugerindo que a deflagração de estresse 

oxidativo depende do aumento de expressão de AT1R e de sua sinalização. Além disso, 

os autores também observavam, coerentemente, uma maior expressão da proteína 

tirosina cinase c-Src e de sua fosforilação, além de uma maior fosforilação de outras 

cinases (ERK1/2 e p38). O aumento de fosforilação dessas três cinases era eliminado 

em ratos em dietas LK que fossem tratados com losartan ou tempol, sugerindo que a 

ativação de ROS via AT1R é o mecanismo central de ativação dessas cinases em dietas 

LK (Jin et al., 2009; Wang et al., 2010).  

O recrutamento de p38 e ERK1/2 poderia explicar a presença de um efeito 

inibitório residual do canal ROMK por angiotensina II quando a atividade de c-Src está 

abolida. Embora não seja exatamente claro como as MAPKs inibem ROMK, a inibição 

concomitante de p38 e ERK1/2 promovia estímulo agudo de ROMK mesmo na 

presença de herbimicina, um inibidor de c-Src, indicando um efeito direto independente 

de c-Src. Entretanto, as MAPKs parecem importantes também na própria regulação da 

expressão de c-Src em contexto de dieta restritiva em K
+
. Quando p38 e MAPKs são 

abolidas concomitantemente, o efeito positivo de ROS sobre a expressão de c-Src é 

abolido. Desse modo, embora c-Src seja a cinase mais importante na modulação direta 

de ROMK, a regulação de sua expressão em um contexto de dieta LK parece depender 

da indução inicial dessas outras duas cinases. De fato, os autores observaram que 

enquanto a ativação das MAPKs ocorria após 24 horas de dieta restritiva, a regulação 

positiva da expressão de c-Src só era observada após 2-3 dias de dieta LK (Babilonia et 

al., 2006). 
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Embora os trabalhos de Wei et al. (2007), Jin et al. (2009) e Wang et al. (2010) 

não tenham avaliado a regulação dos canais BK por angiotensina II em contexto de 

dieta LK, outros trabalhos indicam que os canais BK e ROMK compartilham vias 

regulatórias. Wang e Giebisch (2009) relatam que a ativação de proteína tirosina 

cinases, como c-Src, e de MAPKs, como ERK1/2 e p38, inibem não só as correntes de 

ROMK, mas também as de BK, indicando que em um contexto de dieta LK ambas as 

vias secretórias de K
+
 estariam apropriadamente inibidas.  

Considerando então a importância central da cinase c-Src para a inibição de 

ROMK, cabe destacar alguns detalhes desse processo regulatório. Experimentos com 

ROMK e c-Src purificados indicam que a cinase fosforila diretamente o canal ROMK. 

Ainda, tal fosforilação do canal não ocorre se a tirosina 337 de ROMK é mutada para 

alanina (mutante Y337A) (Lin et al., 2002). Coerentemente, em ensaios in vitro, a 

inibição de ROMK por angiotensina II é abolida quando o canal apresenta mutação na 

tirosina 337 (Yue et al., 2011). Da mesma forma, a inibição de tirosina cinase aumenta a 

atividade de canais selvagens, mas não aumenta a atividade de canais ROMK mutantes 

Y337A (Moral et al., 2001). É importante destacar que a fosforilação de ROMK em 

resíduo de tirosina estava, como esperado, aumentada em dietas LK (Chen et al., 2006; 

Jin et al., 2009; Wang et al., 2010) e essa maior fosforilação se relacionava a uma menor 

atividade do canal quando aferido por meio de dutos isolados sem tratamentos in vitro 

(Jin et al., 2009). Tanto a maior fosforilação quanto a menor atividade do canal foram 

abolidos pelo pré-tratamento do animal com losartan (Jin et al., 2009). 

Entretanto, a fosforilação de ROMK por c-Src não é capaz por si só de inibir a 

atividade do canal, como evidenciado pela aplicação de c-Src exógena em experimentos 

de patches isolados. A inibição do canal pela cinase é observada apenas em patches 
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ainda associados à célula e se correlaciona com uma variação do número de canais 

presentes na membrana plasmática, o que sugere, portanto, que c-Src inibe ROMK ao 

acentuar a internalização do canal fosforilado (Wang et al., 2000; Moral et al., 2001). 

De fato, manobras que inibem endocitose por clatrina, como pré-tratamentos com 

concanavalina A ou com meio rico em sacarose, aboliam o efeito de protocolos de 

inibição de ROMK (Wei et al., 2000; Moral et al., 2001).  

 

1.6 Implicações fisiológicas da regulação de ROMK por RAS local  

A importância da regulação de ROMK por AT1R em dietas LK pode ser 

sublinhada pela análise de caliurese e atividade de ROMK em dois trabalhos prévios. 

Jin et al. (2009) relatam que a fosforilação e a inibição de ROMK mediadas por 

angiotensina II eram eliminadas em animais tratados com losartan durante a dieta com 

restrição de K
+
 e, coerentemente, esses animais apresentavam um aumento da caliurese 

e consequentemente um prejuízo na capacidade de manter um balanço apropriado de K
+
 

em resposta à dieta. Esse dado é relevante uma vez que os animais com dieta LK 

tratados com losartan possuem uma concentração plasmática reduzida de K
+
 e, embora 

não aferido, provavelmente também uma menor concentração de aldosterona. Desse 

modo, pode-se depreender que um efeito parácrino de menor concentração peritubular 

de K
+
 ou uma menor concentração de aldosterona não são suficientes para regular 

negativamente os canais ROMK em um nível apropriado, e, portanto, a regulação da 

secreção de K
+
 em dieta LK crônica depende do recrutamento de AT1R nos dutos 

coletores. 
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Esses dados também dialogam com experimentos conduzidos com animais em 

dietas moderadamente pobres em K
+
, um desenho experimental elaborado em uma 

tentativa de simular de modo mais apropriado o que seria uma restrição de K
+
 em dietas 

humanas. Nesse caso, as dietas não chegam sequer a provocar alterações na 

concentração plasmática de aldosterona e de K
+
 nos ratos, mas eles ainda assim 

apresentam uma redução significativa da caliurese associada com fosforilação de 

ROMK em resíduo(s) de tirosina (Chen et al., 2006). Esses dados sugerem que a 

regulação de ROMK em duto coletor por dieta LK ocorre pelo recrutamento da 

sinalização de AT1R, sem a dependência de que a própria concentração plasmática de 

K
+
 caia.  

Ainda, os animais em dietas moderadamente pobres em K
+
 apresentavam níveis 

similares de natriurese em comparação ao grupo controle (Chen et al., 2006), sugerindo 

que NCC estaria no máximo marginalmente ativado nessa situação, o que é coerente 

com o fato dos níveis plasmáticos de K
+
 não terem se alterado de modo significativo 

(diferença entre as médias de apenas 0,1 mM). Por outro lado, em dietas mais restritivas 

como as do trabalho de Jin et al. (2009), em que a concentração plasmática de K
+ 

está 

reduzida, observa-se que, embora a caliurese seja significativamente maior em grupo 

LK pré-tratado com losartan em comparação ao grupo LK, essa diferença é discreta em 

magnitude. De fato, mesmo em pré-tratamento com losartan, os animais em dieta LK 

apresentavam uma caliurese consideravelmente reduzida em comparação ao grupo com 

dieta controle, o que indica o provável recrutamento de NCC nessa condição. 

Desse modo, a depender da capacidade do organismo em regular negativamente 

ROMK ou do nível de carência de K
+
 a que é submetido, uma via anti-natriurética 

regulatória pode ou não ser deflagrada. Tal relação entre inibição de ROMK e possível 
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ativação de NCC em contextos de dietas LK nos ajuda a entender relatos de que o 

conteúdo de K
+
 na dieta tem implicação não apenas para a própria homeostase do íon, 

mas também para a homeostase pressórica do organismo. 

Evidências experimentais obtidas com suplementação de K
+
 em animais e 

humanos, bem como amplas análises epidemiológicas, indicam que uma maior ingestão 

de K
+
 é uma variável independente associada a uma menor pressão arterial e redução de 

eventos cardiovasculares. Essa associação é relevante uma vez que muitas dietas 

contemporâneas são pobres em K
+
. Na dieta ocidental moderna, a ingestão média de K

+
 

e de Na
+
 está em torno de 70-80 mmol/dia e 150-200 mmol/dia, respectivamente. Por 

outro lado, há 5-10 mil anos, nossos ancestrais estavam em uma situação inversa e 

ingeriam tipicamente 230-300 mmol/dia de K
+
 e 1-10 mmol/dia de Na

+
. Considerando o 

pequeno intervalo de tempo, em termos evolutivos, os autores destacam que os nossos 

rins estão mais preparados para condições de conservação de Na
+
 e excreção de K

+
, de 

modo que as dietas modernas representam desafios importantes para os rins e poderiam 

ajudar a explicar a alta prevalência de doenças como a hipertensão arterial (Penton et 

al., 2015). 

Entretanto, a relação entre menor ingestão de K
+
 e hipertensão não parece ser 

universal. A suplementação de K
+
 parece ter efeitos mais pronunciados em grupos com 

dietas mais ricas em Na
+
 e mais propensos a problemas cardiovasculares. Vários 

estudos indicam que a suplementação reduz apenas marginalmente a pressão arterial em 

animais e humanos normotensos, mas apresenta efeitos pronunciados em pacientes 

hipertensos (Penton et al., 2015). Coerentemente, Manger et al. (2003) observaram que 

ratos Dahl sensíveis a sal, mas não ratos Dahl resistentes a sal, apresentavam elevação 

da pressão arterial em dietas pobres em K
+
, sublinhando que o desbalanço pressórico 
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durante restrição de K
+
 parece ocorrer em indivíduos ou animais com funções renais 

alteradas. 

Como já sugerido, a regulação de NCC por K
+
 parece fundamental no efeito 

hipertensivo de dietas LK (Penton et al., 2015). Camundongos selvagens submetidos a 

dietas pobres em K
+
 apresentavam elevação da pressão arterial e tais aumentos não 

eram observados em camundongos nocauteados em NCC, sublinhando a importância 

desse transportador no desbalanço pressórico provocado pela dieta (Ellison e Terker, 

2015). Ainda, em situações de estresses duplos, a homeostase pressórica parece ser 

preterida em favor da homeostase de K
+
 plasmático. Em ratos tratados com amilorida 

junto a uma dieta rica em K
+
, com quadros esperados de hipercalemia e contração 

volêmica, NCC estava desfosforilado e, portanto, inativo. Como a contração volêmica 

tende a ativar NCC, percebe-se que o efeito de K
+
 plasmático prevalece sobre o status 

volêmico, de modo que o organismo busca corrigir desvios na concentração plasmática 

de K
+
 mesmo que isso eventualmente agrave desbalanços pressóricos (Ellison e Terker, 

2015). 

 São interessantes, nesse sentido, os dados de Vitzthum et al. (2014), que 

demonstram que a inibição isolada de NCC ou de AT1R em camundongos com dieta 

restritiva em K
+
 por 10 dias gera efeitos pequenos na caliurese e na concentração 

plasmática de K
+
, indicando que, para o balanço de K

+
 nessas condições, a regulação 

mediada por AT1R é capaz de compensar uma falta de regulação mediada por NCC e 

vice-versa. Entretanto, considerando o balanço de Na
+
, enquanto hidroclorotiazida 

gerava obviamente uma tendência de aumento do clearance de Na
+
, a administração de 

losartan tendia a diminuir o clearance de Na
+
, o que é coerente com um quadro de 

hiperativação de NCC recrutado para a manutenção do balanço de K
+
. A maior retenção 
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de Na
+
 nesses animais poderia ter implicações para a pressão arterial. Embora os autores 

tenham aferido a pressão arterial de diferentes grupos experimentais, as comparações 

foram realizadas com um grupo controle que consumia menos Na
+
, o que obviamente 

compromete a análise. 

Os dados sugerem, portanto, que a implicação de uma regulação inapropriada de 

AT1R em duto coletor por dieta LK seria a hiperativação de NCC, e, talvez, tal 

regulação inapropriada explique porque apenas certos modelos animais e alguns grupos 

humanos desenvolvam hipertensão em dietas restritivas de K
+
. É possível que 

diferenças populacionais em componentes do sistema renina-angiotensina ou então 

diferenças na capacidade de regular localmente tais componentes possam contribuir 

para as diferenças de efeito pressórico gerado por dietas contemporâneas pobres em K
+
. 

Embora AT1R seja um dos principais componentes efetores do sistema renina-

angiotensina, é possível que outros componentes do sistema atuem localmente na 

modulação de ROMK em contexto de dieta LK. A importância de tais componentes não 

está clara, entretanto. Como a ação de AT1R pode ser modulada, direta ou 

indiretamente, por outros componentes do sistema, é possível que tais componentes 

também apresentem relevância para a homeostase de K
+
 nesse contexto. 

Particularmente, nos interessa a proteína ATRAP, uma proteína diretamente associada a 

AT1R e que tem a capacidade de modular a sinalização do receptor. Dados preliminares 

do grupo da Profa. Dra. Nancy Rebouças indicam que não apenas a expressão de AT1R, 

mas também a expressão de ATRAP estão aumentadas em homogenatos de córtex renal 

de ratos em dietas LK (Neri, 2014). Na próxima seção pretendemos discutir brevemente 

os relatos prévios da literatura em relação ao papel de ATRAP em modular a sinalização 

de AT1R e seu impacto fisiológico em diferentes contextos. 
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1.7 A proteína ATRAP como moduladora da sinalização de AT1R 

Em 1999, Daviet et al. (1999) descreveram uma proteína que se associava 

diretamente aos últimos 20 aminoácidos da cauda carboxiterminal de AT1R (resíduos 

339-359) e que apresentava efeitos inibitórios sobre a sinalização disparada por esse 

receptor. Ainda, tal proteína, denominada ATRAP (AT1R-associated protein), não 

apresentava associação com diversos outros GPCRs testados. ATRAP é expressa em 

diversos tecidos e, particularmente no rim, é expressa tanto em células tubulares, 

glomerulares, vasculares e intersticiais, de modo que sua distribuição pelos tecidos 

renais se sobrepõe razoavelmente à distribuição de AT1R (Tsurumi et al., 2006; Miyata 

et al., 1999). 

ATRAP é uma proteína integral de membrana, com três domínios 

transmembrânicos e uma região hidrofílica carboxiterminal intracelular, a qual interage 

com a cauda carboxiterminal de AT1R (Lopez-Ilasaca et al., 2003). Trata-se de uma 

proteína sem domínios catalíticos, assinaturas funcionais ou homologias a outras 

proteínas e que não parece comprometer a afinidade de AT1R a AngII (Daviet et al., 

1999). Além disso, ATRAP parece estar associada a segmentos de membrana com 

características de balsas lipídicas (Lopez-Ilasaca et al., 2003). Diversos relatos indicam 

que seu impacto sobre o receptor envolve a diminuição de ao menos algumas cascatas 

de sinalização disparadas pelo receptor em um determinado contexto. Uma maior 

expressão de ATRAP modula negativamente a sinalização de AT1R, enquanto uma 

menor expressão tende a modular positivamente a sinalização de AT1R disparada por 

AngII. Tais cascatas incluem as vias de PLC/IP3, c-fos, Akt, ERK, STAT, 

CAML/NFAT, NADPH oxidase, entre outros. Da mesma forma, as respostas 

fisiológicas subjacentes a essas cascatas também são moduladas (Azuma et al., 2007; 
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Cui et al., 2000; Daviet et al., 1999; Guo et al., 2005; Lopez-Ilasaca et al., 2003; Min et 

al., 2009; Oppermann et al., 2010; Oshita et al., 2006; Tanaka et al., 2005; Wakui et al., 

2010a; Wakui et al., 2010b). É interessante destacar os relatos prévios de que ATRAP 

apresenta efeito inibitório sobre a cascata de NADPH oxidase/ROS disparada por 

AngII/AT1R, uma via de sinalização que, como discutido, parece estar centralmente 

envolvida na inibição de ROMK mediada por AngII. 

 A modulação da sinalização de AT1R por ATRAP envolve em parte um menor 

acoplamento das proteínas G ao receptor (Lopez-Ilasaca et al., 2003). Entretanto, a 

própria expressão de AT1R na membrana plasmática pode ser negativamente regulada 

pela presença de ATRAP, de modo que ATRAP pode estimular a endocitose do 

receptor ou retardar a sua reciclagem para a membrana plasmática (Azuma et al., 2007; 

Cui et al., 2000; Lopez-Ilasaca et al., 2003; Oppermann et al., 2010; Wakui et al., 

2010b). 

 ATRAP, entretanto, parece ter funções independentes de AT1R. De fato, ela se 

associa a outras proteínas celulares, tais como CAML (Guo et al., 2005), e apresenta 

impacto na sinalização CAML/NFAT mesmo na ausência de AngII (Guo et al., 2005; 

Min et al., 2009). ATRAP também se associa diretamente e modula positivamente a 

atividade de SERCA2a em cardiomiócitos, aumentando a captação de Ca
2+ 

em retículo 

endoplasmático como observado em ensaios in vitro com vesículas de retículo 

endoplasmático. Como esperado, células nocauteadas para ATRAP apresentavam 

transientes de Ca
2+ 

mais duradouros em condições basais, sublinhando o impacto de 

ATRAP mesmo em situações sem estímulo de AngII (Mederle et al., 2016). 

Outra proteína associada em condições celulares basais a ATRAP é RACK1, 

uma proteína andaime com capacidade de modular a capacidade enzimática de diversas 
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proteínas distintas (Wang et al., 2002; Adams et al., 2011). Entretanto, não se sabe 

ainda qual o impacto fisiológico dessa interação (Wang et al., 2002). Por fim, ATRAP 

também se associa a fosfatidilinositol transferase RdgBβ, uma proteína que parece 

relevante na manutenção de lipídios PIP na membrana plasmática e que tem impacto na 

sinalização de Ca
2+

 modulada por IP3. Curiosamente, células epiteliais de retina, que 

expressam RdgBβ, apresentavam aumentos menores de transientes de Ca
2+

 disparados 

por AngII quando as células eram provenientes de animais nocauteados para ATRAP 

(Barro-Soria et al., 2012). Isso indica, que sob certas circunstâncias, ATRAP poderia 

ampliar, e não atenuar, a sinalização de AT1R e isso possivelmente decorre do impacto 

de ATRAP sobre outras proteínas associadas relevantes para a fisiologia da célula. 

Além disso, no trabalho de Mederle et al. (2006), embora o nocaute de ATRAP 

apresente transientes mais longos de Ca
2+

, o nível basal de Ca
2+

 está reduzido, o que não 

pode ser explicado pela ativação de SERCA2a por ATRAP. Os autores postulam 

justamente que outras proteínas devem também ser reguladas por ATRAP. 

Considerando seu efeito modulador da sinalização de AT1R, diversos estudos 

procuraram analisar o impacto de ATRAP na fisiologia de diferentes tecidos regulados 

por angiotensina II. Considerando particularmente a regulação do transporte de 

eletrólitos em néfron distal, destaca-se o trabalho de Wakui et al. (2013), os quais 

observaram que o aumento de pressão arterial induzida por infusão de Ang II era 

significativamente menor em camundongos transgênicos super-expressando ATRAP em 

tecidos renais em comparação aos animais selvagens, sendo essa resposta acompanhada 

por maior natriurese no grupo transgênico. Do ponto de vista molecular, os autores 

encontraram um aumento da expressão proteica de NCC fosforilado e de α-ENaC após a 

infusão de Ang II apenas no grupo selvagem, mas não no grupo transgênico. Como os 
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efeitos observados poderiam refletir efeitos fisiológicos secundários como, por 

exemplo, a diferença de pressão arterial entre esses grupos de animais, os autores 

confirmaram a regulação de expressão de α-ENaC em estudo in vitro com cultura 

primária de túbulo convoluto distal de camundongo, na qual se observou que a super-

expressão de ATRAP resultava em supressão do efeito estimulatório de Ang II sobre a 

expressão do transcrito de α-ENaC.  

Coerentemente, Ohsawa et al. (2014) observaram que camundongos com 

nocaute sistêmico para ATRAP apresentam um aumento ainda maior da quantidade de 

mRNA e de proteína α-ENaC após infusão crônica de dose pressórica de AngII em 

comparação aos camundongos selvagens, sem alteração da expressão de β- e γ-ENaC e 

dos níveis de aldosterona mensurados no plasma ou na urina. Tal alteração se 

correlacionava, coerentemente, com um aumento ainda maior da pressão arterial no 

animal nocaute. Já a infusão sistêmica de dose pressórica de aldosterona provocou 

aumento similar na expressão proteica de α-ENaC nos grupos selvagem e nocaute, 

sublinhando o papel de ATRAP na modulação da pressão arterial em contextos 

dependentes de angiotensina II. 

Ao passo que a contribuição de ATRAP para a regulação da natriurese e da 

pressão arterial está razoavelmente estabelecida, o papel de ATRAP na regulação do 

processamento renal de K
+
, particularmente seu efeito na regulação promovida por 

angiotensina II, ainda é desconhecido. Ainda, levando em conta que tanto a expressão 

de AT1R quanto a expressão de ATRAP aumentam em córtex renal durante dietas LK 

(Neri, 2014), é importante compreender como ATRAP poderia afetar a regulação dos 

canais de K
+
 em duto coletor. Considerando os diversos trabalhos mencionados que 

indicam que ATRAP modula negativamente a sinalização de AT1R e também 



33 
 

considerando que a razão de expressão AT1R/ATRAP observada em dieta LK é maior 

do que aquela observada em dieta NK (controle) (Neri, 2014), postulamos que ATRAP 

atuaria de modo a atenuar a regulação dos canais ROMK por AT1R/AngII.  
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho procura avaliar se um aumento da expressão da proteína 

ATRAP em uma linhagem modelo de duto coletor cortical é capaz de atenuar a 

regulação de ROMK mediada por AngII, ao modular as cascatas de sinalização 

subjacentes disparadas pelo receptor. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Validar a linhagem utilizada como um bom modelo experimental. 

 Testar se a super-expressão de ATRAP atenuaria/aboliria o efeito 

inibitório de AngII sobre a atividade de ROMK nas células M-1 tratadas 

com AngII. 

 Analisar se a super-expressão de ATRAP reduziria o nível de 

fosforilação de c-Src em células M-1 tratadas agudamente com AngII. 

 Analisar se o estímulo prolongado com AngII reduziria a expressão total 

de ROMK em células M-1 e se a super-expressão de ATRAP aumentaria 

os níveis proteicos do canal ROMK nessas células. 
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3. Material e Métodos 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos a linhagem celular M-1 (ATCC 

CRL-2038), uma linhagem modelo de duto coletor cortical derivada de Mus musculus 

gentilmente cedida pelo Dr. Per Svenningsen (University of South Denmark). Seguindo 

as recomendações da ATCC, as células (passagens 28-38) foram cultivadas em meio de 

cultura composto por uma mistura 1:1 de meio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s 

medium) e meio Ham F-12, suplementado por 2,5 mM de L-glutamina, 15 mM de 

HEPES, 0,5 mM de piruvato de sódio, 5 µM de dexametasona e 5% de soro fetal 

bovino, 100 U/ml de penicilina e 100 µg/ml de estreptomicina, ajustado para pH 7,40. 

As culturas foram mantidas em incubadoras úmidas a 37ºC em uma atmosfera de 5% de 

CO2. Para a realização dos experimentos funcionais, as células foram privadas de soro 

fetal bovino e dexametasona por ao menos 72 horas e analisadas em situação de 

confluência. Ainda, os tratamentos com diferentes estímulos após esse período eram 

aplicados gentilmente sobre as células, uma vez que diversos parâmetros relevantes 

nesse trabalho, como a condutância de K
+
 via canais BK e a fosforilação de c-Src 

(Gervasio et al., 2011) podem ser regulados positivamente por estímulo mecânico. 

 

3.1 Construção de vetores e padronização do protocolo de lipotransfecção 

As células M-1 foram transfectadas com três diferentes vetores codificando para 

a proteína fluorescente GFP (pAcGFP-C1 [ThermoFisher]), beta-galactosidase 

(pcDNA6-LacZ-V5-His [ThermoFisher]) e ATRAP de Mus Musculus (pcDNA6-

ATRAP-V5-His), sendo que esse último foi construído a partir da amplificação e 

clonagem de cDNA de ATRAP de M-1 em vetor pcDNA6-V5-His vazio, com posterior 
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confirmação de sequência e preservação do quadro de leitura dos tags. 

O vetor codificando para GFP (ThermoFisher) foi utilizado na padronização do 

protocolo, juntamente com diferentes volumes de dois tipos distintos de lipossomos 

catiônicos (Lipofectamina 2000 e Lipofectamina 3000 [Invitrogen]) em meio 

DMEM/F12 privado de soro, buscando uma alta eficiência de transfecção para a 

condução dos experimentos funcionais. As células foram excitadas em microscópio 

confocal por laser de espectro de 488nm, sendo a emissão de fluorescência captada por 

filtros no espectro de 505-550 nm.  

 

3.2 Western-imunoblotting 

As células M-1 foram lisadas diretamente em tampão Laemmli buffer 2x (0,05% 

de azul de bromofenol, 2% de SDS, 20% v/v glicerol, 2% de beta-mercaptoetanol e 

5mM de Tris-Cl pH 6,8) ou então previamente em tampão RIPA (140 mM NaCl, 1% 

Triton X-100, 0,1% deoxicolato de sódio, 0,1% SDS, 10 mM Tris-HCl pH 8,0), 

suplementado com 5 mM EDTA, 1 mM EGTA, 0,2 mM de PMSF, coquetéis de 

inibidores de proteases (cOmplete, mini, EDTA-free protease inhibitor cocktail [Roche] 

ou Protease Inhibitor Cocktail P8340 [Sigma] nas diluições recomendadas), e também 

com inibidores de fosfatases (Phosphatase inhibitors cocktails P5726 e P0044 [Sigma] 

na diluição de 1:150), no caso da análise de fosfo-c-Src. 

Os extratos celulares lisados em RIPA foram então centrifugados a 14000 rpm 

por 20 minutos e os sobrenadantes foram quantificados por ensaio BCA (bicinchoninic 

acid assay) ou Lowry e posteriormente desnaturados adicionando Laemmli buffer 2x. 

As amostras foram aquecidas a 65C por 10 minutos quando lisadas em tampão RIPA 
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ou a 95ºC por 5 minutos em tampão Laemmli buffer 2x, sendo os lisados celulares 

desnaturados submetidos a SDS-PAGE juntamente com marcadores de peso molecular 

(Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder [ThermoFisher], Color Prestained 

Protein Standard, Broad Range [Cell Signaling] ou Precision Plus Protein 

Kaleidoscope Prestained Protein Standards [BioRad]). 

Para os ensaios de análise de expressão de ROMK, aplicamos para cada amostra 

60-120µg de proteína em sistema de transferência semi-dry por 3 horas ou 7µg de 

proteína em sistema de transferência úmida overnight. Para a análise de c-Src 

fosforilada e c-Src total, aplicamos 7 µg de proteína por amostra e efetuamos a 

transferência das proteínas em sistema de transferência úmida overnight. As proteínas 

separadas em gel foram então transferidas para membranas de PVDF de 0,45 µm ou 

0,22 µm, sendo então as membranas de transferência submetidas a protocolo de 

western-imunoblotting seguindo as condições de bloqueio, incubações e lavagens 

descritas a seguir (Tabelas 1 e 2). Após a lavagem do anticorpo secundário, as 

membranas eram lavadas três vezes com PBS 1x, durante 2 minutos cada, nos casos das 

lavagens prévias conterem leite. Já no caso das lavagens do anticorpo secundário serem 

feitas apenas com PBST ou TBST, as membranas eram lavadas por apenas 1 minuto 

com PBS ou TBS 1x. Finalmente, as membranas eram incubadas com ECL 

convencional ou ECL Plus (ThermoFisher) e analisadas em fotodocumentador 

Amersham Imager 600 (GE) ou ImageQuant LAS 4000mini (GE). 
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Tabela 1 - Anticorpos primários utilizados para detecção das proteínas de interesse, 

com as respectivas condições de lise e lavagens. 

Proteína 

de 

interesse 

Condições de 

lise 

Anticorpo Primário/Diluição 

recomendada 

Lavagens do 

anticorpo 

primário 

ATRAP Apenas em 

Laemmli 

buffer 2x 

Feito sob encomenda (EZ 

BioLab). Produzido em coelho. 

Epítopo reconhecido: 

AYQTIDSSDSPADPL 

~0,16µg/ml em TBST e 

albumina (5%) 

 

5x de 10 

minutos em 

TBST 

 

ROMK 

 

RIPA 

 

SAB2501215 (Sigma) 

1:500 em TBST e leite 

desnatado (5%) 

 

5x de 10 

minutos em 

TBST e leite 

desnatado (5%) 

αENaC Laemmli 

buffer ou 

RIPA 

C-20 (Santa Cruz) 

1:100 em TBST e leite 

desnatado (5%) 

5x de 10 

minutos em 

TBST e leite 

desnatado (5%) 

βENaC Apenas em 

Laemmli 

buffer 2x 

E-10 (Santa Cruz) 

1:50 em TBST e leite desnatado 

(5%) 

5x de 10 

minutos em 

TBST e leite 

desnatado (5%) 
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Tabela 1 - (Continuação) Anticorpos primários utilizados para detecção das 

proteínas de interesse, com as respectivas condições de lise e lavagens. 

Proteína 

de 

interesse 

Condições de 

lise 

Anticorpo Primário/Diluição 

recomendada 

Lavagens do 

anticorpo 

primário 

γENaC Laemmli 

buffer ou 

RIPA 

H-110 (Santa Cruz) 

1:200 em TBST e leite 

desnatado (5%) 

5x de 10 

minutos em 

TBST e leite 

desnatado (5%) 

V5 Em RIPA Anti-V5 R960-25 

(ThermoFisher) 

1:5000 em PBST e leite 

desnatado (5%)  

2x de 5 minutos 

com PBST 

c-Src 

fosforilada 

no resíduo 

Y416 

Em RIPA #2101 (Cell Signaling) 

1:1000 em TBST e albumina 

(5%) 

3x de 5 minutos 

com TBST 

c-Src total Em RIPA Ab7950 (Abcam) 

1:500 em TBST e leite 

desnatado (5%) 

5x de 10 

minutos com 

TBST e leite 

desnatado (5%) 

GAPDH 

 

Em RIPA V-18 (sc-20357) (Santa Cruz) 

1:1000 em TBST e leite 

desnatado (5%) por 1 hora 

5x de 10 

minutos com 

TBST e leite 

desnatado (5%) 

GAPDH Em RIPA Ab8245 (Abcam) 

1:5000 em TBST e leite 

desnatado (5%) por 1 hora 

5x de 10 

minutos com 

TBST e leite 

desnatado (5%) 
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Tabela 2 - Condições de bloqueio e de incubação com os anticorpos secundários para 

as diferentes proteínas de interesse. 

Proteína 

de 

interesse 

Condições de bloqueio Diluição 

recomendada do 

anticorpo 

secundário 

Lavagem do 

anticorpo 

secundário 

ATRAP Bloqueio em TBST e 

albumina (5%) por 2h30’ 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

em TBST 

ROMK TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

em TBST e leite 

desnatado (5%) 

αENaC TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

em TBST e leite 

desnatado (5%) 

βENaC TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

em TBST e leite 

desnatado (5%) 

γENaC TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

em TBST e leite 

desnatado (5%) 

V5 PBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:10000 em PBST e 

leite desnatado (5%) 

2x de 5 minutos 

com PBST 

c-Src 

fosforilada 

em Y416 

TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora, seguida 

de 3 lavagens com TBST 

por 5 minutos cada 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

3x de 5 minutos 

com TBST 

c-Src total TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

com TBST e leite 

desnatado (5%) 
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Tabela 2 - (Continuação) Condições de bloqueio e de incubação com os anticorpos 

secundários para as diferentes proteínas de interesse. 

Proteína 

de 

interesse 

Condições de bloqueio Diluição 

recomendada do 

anticorpo 

secundário 

Lavagem do 

anticorpo 

secundário 

GAPDH 

V-18 

TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:2000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

com TBST e leite 

desnatado (5%) 

GAPDH 

Ab8245 

TBST e leite desnatado 

(5%) por 1 hora 

1:10000 em TBST e 

leite desnatado (5%) 

5x de 10 minutos 

com TBST e leite 

desnatado (5%) 

 

2.3 Ensaio de atividade de ROMK por meio de influxo de tálio 

Em 1996, uma técnica de análise em larga escala de atividade de canais para 

potássio começou a ser desenvolvida para a descoberta de inibidores específicos do 

canal ROMK (Kir 1.1). Como as técnicas de eletrofisiologia (single cell voltage-clamp) 

são laboriosas e demandam muito tempo para a sua realização, o grupo de Jerod Denton 

da Vanderbilt University desenhou uma nova estratégia que permitiu ampla triagem de 

novas drogas (Kharade e Denton, 2016). O ensaio se baseia na utilização de fluoróforos 

intracelulares cuja fluorescência aumenta após tratamento com o íon tálio (Tl
+
), de 

modo proporcional a sua concentração, aproveitando-se do fato de que os canais para 

potássio representam a via de influxo desses íons nas células. Quando Tl
+
 é adicionado 

à solução extracellular, o gradiente eletroquímico favorece o influxo desse íon e a 

intensidade de fluorescência emitida pelo fluoróforo aumenta em maior ou menor grau 

caso a condutância total de canais para potássio esteja aumentada ou diminuída nos 
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diferentes grupos experimentais (Fig. 7). De fato, essa metodologia foi utilizada para o 

desenvolvimento do inibidor VU591 específico para ROMK e os resultados obtidos 

pela técnica foram posteriormente confirmados em estudos paralelos de patch-clamp 

(Bhave et al., 2011). 

 

Figura 7. Princípio do ensaio FluxOR para análise de atividade dos canais permeáveis a 

K
+
. A fluorescência basal das células incubadas com o fluoróforo sobe após aplicação de íons 

tálio na solução extracelular. Os íons tálio adentram a célula seguindo seu gradiente químico por 

meio de canais permeáveis a K
+
, de modo que, quanto maior o número e a probabilidade de 

abertura desses canais, maior será o influxo de tálio e maior será a elevação dos níveis de 

fluorescência. Figura adaptada a partir de https://www.thermofisher.com/. 

 

Considerando que o nosso interesse nesse projeto é o de aferir a regulação da 

atividade total de canais ROMK por AT1R/AngII e ATRAP, sem necessariamente 

explorar detalhes das propriedades biofísicas do canal que poderiam ser elucidados 

pelas técnicas de eletrofisiologia, optamos pela utilização de um dos kits comerciais que 

se baseiam na metodologia de fluoróforo sensível à Tl
+
 (FluxOR

TM
 II Green Potassium 

Ion Channel Assay). 

Brevemente, cultivamos as células M-1 em placas de 96-well até que a 

monocamada de células se tornasse confluente e então privamos as células de soro fetal 

Tálio

Canal iônico 

fechado

Canal iônico 

aberto

Fluorescência basal
Fluorescência estimulada após

influxo de tálio

IntracelularExtracelular IntracelularExtracelular

https://www.thermofisher.com/
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bovino por ao menos 72 horas. No dia do ensaio, retiramos o meio de cultura e 

incubamos as células com o tampão de carregamento do fluoróforo por 60 min a 37C e 

5% de pCO2 na estufa de cultura de células. O carregamento foi auxiliado pela adição 

de uma formulação de surfactantes Pluronic ™ (PowerLoad
TM

 Concentrate), que 

contribuem para a dispersão e para a estabilização do indicador, em sua forma éster 

AM, na solução aquosa. Uma vez dentro da célula, o fluoróforo na forma éster não-

fluorescente é clivado por esterases endógenas, gerando assim a forma fluorescente do 

indicador que é sensível à Tl
+
. 

Essa forma sensível a tálio é polar e não pode assim retornar ao meio 

extracellular por difusão passiva, mas ainda assim é capaz de ser eliminada das células 

por meio da ação de transportadores de ânions orgânicos presentes na membrana. Por 

essa razão, as soluções de carregamento assim como as soluções de ensaio do kit 

possuem o composto probenecida (em dose de ~2,7 mM), que inibe URAT1, um 

trocador eletroneutro envolvido fisiologicamente no influxo de urato e no efluxo de 

ânions orgânicos monovalentes, como lactato e nicotinato (Tan et al., 2016). Sabe-se 

que células incubadas com Fura-2 e SBFI, por exemplo, apresentam vazamento 

significativo desses fluoróforos devido à ação desse transportador, sendo que o uso da 

probenecida contribui para a retenção dos fluoróforos nas células (Katoh et al., 2013). 

Após o carregamento por cerca de 1 hora a 37ºC, as células são então incubadas 

com o tampão de ensaio. Além de probenecida, esse tampão de ensaio possui um 

componente supressor de background, que remove a fluorescência dispersa ainda 

presente nas paredes da placa ou na solução do tampão de ensaio. Em seguida, 

aplicamos a solução de estímulo contendo sulfato de tálio a fim de analisar a resposta de 

fluorescência subsequente. Os poços de células foram analisados pelo leitor de placa 
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SynergyH1 (Biotek), excitando as amostras em laser de 485 nm e capturando a emissão 

de fluorescência no espectro de 525 nm por meio de leitura end-point. A fluorescência 

mensurada foi então normalizada pela fluorescência basal obtida para cada poço 

imediatamente antes da aplicação de tálio às amostras. 

 

2.4 Análise estatística 

Utilizamos o software GraphPad Prism7.04 para as análises estatísticas. Os 

dados quantitativos são expressos como média  erro padrão da média. Inicialmente 

avaliamos os dados para desvios de normalidade, por meio de teste de Shapiro-Wilk, e 

para heterogeneidade de variância entre os grupos, por meio de teste Brown-Forsythe. 

No caso de testes paramétricos, utilizamos análise de variância (ANOVA) seguida de 

teste pós-hoc Bonferroni quando da comparação de três ou mais grupos experimentais. 

Por fim, para os testes não paramétricos, utilizamos Kruskal-Wallis seguido de teste 

pós-hoc Dunn para três ou mais grupos experimentais. No caso de comparações entre 

dois grupos, utilizamos teste t não pareado unicaudal. O nível de significância (α) 

considerado para os testes foi de 0,05. 
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4. Resultados 

4.1 Caracterização da linhagem M-1 quanto à expressão das proteínas de 

interesse 

Inicialmente, realizamos a caracterização da linhagem M-1, analisando a 

expressão endógena das proteínas de interesse e de outras proteínas típicas de duto 

coletor, como as subunidades de ENaC.  Nas Figuras 8-9, apresentamos o perfil de 

bandas observado após a padronização dos protocolos de western blot. 

Em relação ao canal ROMK, observamos uma banda próxima ao tamanho 

esperado de ~42 kDa (Fig. 8A). Outras bandas em tamanhos próximos a ~55 kDa e ~65 

kDa são encontradas, mas apenas em algumas das revelações, tornando sua identidade 

questionável. Embora as bandas maiores pudessem representar formas glicosiladas e, 

portanto, maduras do canal (Wade et al., 2011), evidências anteriores indicam que esse 

não é o caso, uma vez que EGFP-ROMK1 biotinilado na própria linhagem M-1 

apresentava bandas em torno de 75 kDa (Murthy et al., 2016). Considerando que EGFP 

possui peso molecular predito de ~29 kDa, o peso molecular atribuído a ROMK em 

membrana nessas células seria de 46 kDa, valor próximo da banda que consideramos na 

análise. 

Coerentemente, Ecelvarger et al. (2001) observaram bandas maduras de ROMK, 

em linhagens e em rim, com pesos aproximados de 45-50 kDa. Além disso, Spector et 

al. (2008) observavam bandas maiores em blots anti-ROMK mesmo na presença de 

peptídeos competidores, o que sugere que sejam bandas inespecíficas. De fato, 

diferentes trabalhos advogam que ROMK maduro migra em torno de 40-50 kDa e que 
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bandas maiores poderiam representar complexos, dímeros ou proteínas não relacionadas 

(Spector et al., 2008).  

 

Figura 8. Western-immunoblotting de lisados de células M-1 utilizando anticorpos anti-

ROMK (A) e anti-ATRAP (B). Os lanes representam diferentes quantidades de proteína 

aplicadas no gel. 

 

Já em relação à proteína ATRAP, uma banda conspícua foi observada 

ligeiramente abaixo da banda de 17kDa, um tamanho compatível com o predito para a 

proteína (~18Kda) (Fig. 8B). 

Em seguida, analisamos se a linhagem M-1 utilizada apresentava também 

expressão para as subunidades alfa, beta e gama de ENaC, proteínas também presentes 

nas células principais de duto coletor. Como os sítios clássicos de clivagem dos canais 

alfa e gama – clivagem essa que é regulada e confere aumento da atividade do canal – 

envolvem o domínio N-terminal das proteínas e como há evidências consistentes de 

que, ao menos para alfa-ENaC, esse fragmento N-terminal tende a ser internalizado e 

degradado (Hu et al., 2009), optamos por utilizar anticorpos para epítopos C-terminais 

das subunidades alfa e gama. Os blots indicam que ENaC é também expresso 
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constitutivamente em nossa linhagem, e as bandas observadas são representativas tanto 

das subunidades íntegras quanto das subunidades clivadas (Figura 9). 

 

 

Figura 9.  Western-imunoblotting de lisados de células M-1 utilizando anticorpos anti-

alfaENaC, anti-beta-ENaC e anti-gamaENaC. 

 

Para alfa-ENaC, observamos uma banda entre 72 e 95kDa e outra banda entre 52 

e 72kDa, as quais estão em acordo com os achados de diferentes trabalhos, incluindo 

ensaios com ENaC recombinante (Tan et al., 2011; Downs et al.; 2013; Hu et al., 2009; 

García-Caballero et al., 2008). Não temos uma explicação satisfatória para a banda 

conspícua encontrada em ~35 kDa, uma vez que o anticorpo contra um epitopo C-

terminal não é capaz de detectar o pequeno fragmento clivado N-terminal. 

Já para beta-ENaC, encontramos uma banda conspícua em ~72kDa. De fato, a 

subunidade na forma não glicosilada tem peso molecular predito de ~73kDa. 

Coerentemente, Wu et al. (2011) observaram justamente uma banda de ~75kDa 

referente à beta-ENaC em lisados de M-1 utilizando um outro anticorpo para essa 

proteína. 
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Finalmente para gama-ENaC, observamos uma banda de ~95kDa e outra entre 

52 e 72kDa. Esse resultado dialoga com a observação de Haerteis et al. (2012), que 

utilizaram células M-1 e um outro anticorpo para gama-ENaC. Nesse trabalho, os 

autores observam uma banda de ~67kDa para o fragmento C-terminal clivado e outra de 

~87kda (muitas vezes não observada) para a subunidade íntegra. É possível que as 

demais bandas observadas representem produtos de uma segunda clivagem da 

subunidade (Hughey et al., 2003).  

 

4.2 Padronização da lipotransfecção e detecção das proteínas recombinantes 

de interesse 

Após a caracterização inicial do perfil de expressão de nossa linhagem, 

procedemos à otimização do protocolo de super-expressão de proteína recombinante. 

Para a análise do efeito da super-expressão de ATRAP em células M-1, é fundamental 

que o protocolo de lipotransfecção garanta que o maior número de células da cultura 

receba os plasmídeos recombinantes. Buscando a melhor eficiência de transfecção 

possível, variamos diferentes parâmetros: tipo de lipossomo catiônico (Lipofectamina 

2000 e Lipofectamina 3000), quantidade de DNA e de lipossomo, períodos de 

incubação das células com os complexos DNA-Lipofectamina e a confluência inicial da 

monocamada. 

Para facilitar a análise de eficiência, utilizamos vetores que codificam para a 

proteína GFP e observamos o nível de fluorescência das células 72hs após o início do 

protocolo de transfecção. Observamos uma transfecção eficiente quando incubamos 

Lipofectamina 2000 por 24 horas em células com confluência de 90% e em uma razão 
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de 2µg de DNA para 1-2µl de Lipossomo e quando incubamos Lipofectamina 3000 em 

culturas com confluência de 70% na razão de 0,5µg de DNA para 0,75µl de Lipossomo 

em placas de 24well. Observamos que o aumento do tempo de incubação dos 

complexos DNA-Lipossomo de 6 horas para 24 horas era importante para garantir uma 

transfecção eficiente dessas células e que, embora Lipofectamina 3000 também pudesse 

garantir uma boa eficiência de transfecção, a citotoxicidade observada era pronunciada, 

o que impedia a obtenção de culturas confluentes ao final do protocolo (Fig. 10). Desse 

modo, optamos pela utilização de Lipofectamina 2000 nas condições ótimas descritas 

acima. 

 

Figura 10. Perfil de transfecção de células M-1 com o vetor pAcGFP. As células foram 

analisadas com lentes objetivas de 10x e excitadas por laser no comprimento de onda de 488nm, 

sendo então capturada a fluorescência emitida no espectro de 505-550nm. O vetor, que codifica 

para a proteína fluorescente GFP, foi transfectado por meio da utilização de dois lipossomos 

catiônicos, Lipofectamina 2000 e Lipofectamina 3000, durante 24 horas. 

 

  Por fim, lipotransfectamos as células com os vetores codificando para as 

proteínas recombinantes LacZ-V5-His (proteína controle) e ATRAP-V5-His e após 72 

horas do início do protocolo de transfecção, confirmamos a expressão das proteínas 

recombinantes de interesse utilizando o anticorpo primário anti-V5 (Fig. 11). As bandas 
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detectadas possuem pesos moleculares aparentes coerentes com aqueles preditos para as 

duas proteínas (~121kDa e ~19kDa para LacZ e para ATRAP, incluindo os tags). 

 

Figura 11. Western-imunoblotting confirmando a expressão das proteínas recombinantes 

de interesse, LacZ-V5-His e ATRAP-V5-His. 

 

4.3 Análise da regulação da atividade de ROMK por Ang II 

Considerando o interesse central do trabalho em analisar a regulação de ROMK 

por angiotensina II, analisamos se nossas células preservavam a resposta de inibição de 

ROMK mediada por angiotensina II. Para tanto, utilizamos o ensaio FluxOR, baseado 

em fluoróforos sensíveis a tálio, tal como descrito e justificado anteriormente. 

Em um primeiro momento, padronizamos a concentração de Tl
+
 extracelular e a 

dose de AngII a serem utilizadas nos experimentos subsequentes de regulação de 

ROMK por ATRAP. O carregamento adequado do fluoróforo FluxOR nas células foi 

confirmado por microscopia de fluorescência (Fig. 12), sendo as células então 

incubadas com o tampão de ensaio. Posteriormente, aplicamos a solução de estímulo 

contendo quatro concentrações diferentes de sulfato de tálio (0,5; 1; 1,5 e 2 mM de Tl
+
). 
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Figura 12. Carregamento de células M-1 pelo fluoróforo FluxOR II sensível à Tl
+
. As 

células foram analisadas com lentes objetivas de 20x e excitadas por laser no comprimento de 

onda de 488nm, sendo então capturada a fluorescência emitida no espectro de 505-550nm. A 

figura inserida no canto superior esquerdo da imagem representa um poço de células M-1 não 

carregadas com o fluoróforo e excitadas nas mesmas condições. 

 

Observa-se que a curva de calibração gerada indica uma resposta de aumento de 

fluorescência que é proporcional às concentrações aplicadas de Tl
+
 (Fig. 13), 

descartando uma situação de saturação do fluoróforo nessas condições. De todo modo, 

optamos pela dose mais baixa de 0,5 mM de Tl
+
 para os experimentos subsequentes, 

considerando a possibilidade de analisar as amostras por mais tempo antes de uma 

eventual saturação do fluoróforo. 

Posteriormente, em outro ensaio, tratamos as células M-1 com várias 

concentrações de Ang II. O hormônio foi aplicado junto à solução de ensaio e as células 

foram então incubadas por 30 minutos, sendo a solução de estímulo contendo Tl
+
 

adicionada posteriormente. Observa-se que o tratamento com Ang II apresenta efeito 

inibitório significativo sobre o fluxo de Tl
+ 

(Fig. 14), o que é indicativo de efeito 

inibitório de AngII sobre canais condutores de K
+
. 
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Figura 13. Resposta de aumento de emissão de fluorescência após incubação de células M-

1 com diferentes concentrações extracelulares de tálio. As concentrações testadas indicam 

uma janela linear de resposta, sem evidências de saturação. Os dados do gráfico indicam as 

médias obtidas para cada grupo experimental (n=3). 

 

 

Figura 14. Efeito de angiotensina II sobre o aumento da fluorescência emitida após 

aplicação da solução de tálio. Os grupos foram comparados por meio de teste estatístico 

ANOVA e teste pós-hoc Bonferroni. ** P < 0,01 vs controle; n=3. 

 

Considerando que todas as doses foram capazes de provocar inibição do canal 

em níveis semelhantes, decidimos utilizar a dose de 10
-10

M para os experimentos 

funcionais futuros. Embora não haja dados conclusivos para a concentração fisiológica 

de AngII em fluido tubular distal, por conta de limitações técnicas, consideramos a 

concentração de AngII presente na urina como uma aproximação daquela do fluido 
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distal. Nesse caso, há relatos de que AngII encontra-se na ordem de 10
-10

M na urina de 

ratos normotensos (Wang et al., 2003), o que justifica assim nossa escolha. 

Posteriormente, a fim de confirmar que o influxo de tálio que ocorre na 

linhagem M-1 decorre de canais ROMK abertos, e não de outros canais para K
+
, 

realizamos um novo ensaio utilizando VU591, um inibidor altamente específico de 

ROMK. Células de dutos coletores também expressam canais BK, por exemplo, embora 

eles sejam principalmente ativados por fluxo. Como o ensaio FluxOR envolve trocas de 

soluções, incluindo a aplicação final da solução contendo tálio, é plausível a existência 

de uma corrente ativada por fluxo. Nesse sentido, analisamos os aumentos dos níveis de 

fluorescência, indicativos de correntes de tálio, em grupos tratados com AngII e VU591 

(10 µM), isoladamente ou de modo combinado, por 40 minutos. 

Como mostrado na Figura 15, o inibidor de ROMK diminuiu o aumento de 

fluorescência em cerca de 50%, indicando tanto uma importante contribuição de ROMK 

para a condutância total de K
+
 quanto a presença de outros canais condutores de K

+
. Já o 

tratamento com angiotensina II foi capaz de inibir significativamente o influxo de tálio 

nas células, tal como observado anteriormente. Entretanto, a administração 

concomitante de AngII e VU591 não promoveu efeito inibitório aditivo. Os dados 

sugerem assim que, nas condições de estudo, a inibição de condutância de K
+
 induzida 

por AngII ocorre por meio da modulação da atividade dos canais ROMK. 

Por fim, decidimos verificar se o efeito inibitório de angiotensina II sobre a 

condutância de ROMK observada nesse ensaio depende dos receptores AT1R (Fig. 16). 

Inicialmente, as células M-1 foram pré-tratadas com 10
-8

 M de telmisartan ou respectivo 

veículo por 60 minutos no tampão de ensaio. Posteriormente, adicionamos angiotensina 

II ou veículo ao tampão de ensaio e, após 40 minutos, aplicamos a solução de tálio. 
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Figura 15. Efeito de angiotensina II e inibidor específico de ROMK (VU591) sobre o 

aumento do nível de fluorescência emitida após aplicação da solução de tálio. (A) As 

células foram pré-tratadas com veículo ou angiotensina II (10
-10

 M) por 40 minutos na ausência 

ou na presença de VU591 (10 µM). * P < 0,05; *** P < 0,001; **** P < 0,0001 vs. controle; n = 

15. Os grupos foram comparados por meio de teste Kruskal-Wallis e teste pós-hoc de Dunn. (B) 

Efeito inibitório de angiotensina II sobre o fluxo de tálio em células pré-tratadas com veículo ou 

VU591. 

 

 

Figura 16. Efeito de angiotensina II e telmisartan sobre o aumento do nível de 

fluorescência emitida após aplicação da solução de tálio. As células foram tratadas com 

angiotensina II (10
-10

 M) ou veículo após um pré-tratamento com telmisartan (10
-8

 M) ou seu 

respectivo veículo por 60 minutos. * < P<0,05 vs veículo; ** P < 0,01 vs. veículo; n = 5. Os 

grupos foram comparados por meio de ANOVA seguido de teste pós-hoc Bonferroni. 

 

Quando as células eram pré-tratadas com veículo, angiotensina II era capaz de 

inibir significativamente o fluxo de tálio em comparação ao grupo controle. 

Curiosamente, o grupo telmisartan apresentou um efeito inibitório sobre o fluxo de tálio 
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nessas células. Tal efeito foi consistentemente observado em outros ensaios (dados não 

mostrados) e parece ser intensificado de maneira dependente de dose e de tempo. De 

todo modo, quando as células M-1 pré-tratadas com telmisartan recebiam tratamento 

subsequente com angiotensina II, não havia uma diminuição adicional do fluxo de tálio 

em relação ao respectivo grupo controle (grupo telmisartan), sugerindo que o efeito 

inibitório de AngII sobre ROMK em células M-1 ocorre de modo dependente de AT1R, 

tal como proposto na literatura.  

 

4.4 Análise da regulação da atividade de ROMK por ATRAP em contexto 

basal e sob estímulo de angiotensina II 

Analisamos então o efeito da super-expressão de ATRAP sobre a condutância de 

K
+
. Células M-1 super-expressando LacZ-V5-His ou ATRAP-V5-His foram tratadas 

com veículo ou angiotensina II (10
-10

 M) por 40 minutos. Coerentemente, os dados 

demonstram que AngII promoveu uma inibição significativa da condutância de K
+
 nas 

células super-expressando LacZ (~29% de redução). A redução da condutância de K
+
 no 

grupo ATRAP+AngII foi aproximadamente metade desse valor (~14,6%) e não 

significativamente diferente em relação ao controle (Fig. 17). Além disso, os dados 

sugerem que mesmo parte da redução da condutância de K
+
 observada nas células 

super-expressando ATRAP está presente na condição basal (~8% de redução no grupo 

ATRAP + veículo em relação ao grupo LacZ + veículo). Desse modo, pode-se 

depreender que a inibição de ROMK por AngII no grupo super-expressando ATRAP, 

quando comparado ao grupo ATRAP + veículo, foi de apenas ~7%, um valor também 

significativamente diferente do efeito inibitório de AngII observado no grupo LacZ 

(~29%) (Fig. 17). 
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Figura 17. Efeito da super-expressão de ATRAP sobre a inibição do fluxo de tálio 

promovida por angiotensina II. * P < 0,05 vs LacZ + veículo; n=4. Os grupos foram 

comparados por meio de teste Kruskal-Wallis e teste pós-hoc de Dunn. O efeito inibitório de 

AngII sobre os grupos LacZ e ATRAP foi comparado por meio de teste t não pareado. 

 

A partir desses resultados, procuramos elucidar, em um primeiro momento, se a 

modulação de ROMK observada em células super-expressando ATRAP-V5-His poderia 

estar associada à regulação de cascatas de sinalização mediadas por AT1R, 

particularmente de c-Src, cuja fosforilação em Y416 é um indicador de sua atividade. 

 

4.5 Efeito da super-expressão de ATRAP sobre a sinalização de c-Src 

 Células M-1 super-expressando LacZ e ATRAP foram tratadas com 10
-10

M de 

angiotensina II por 15 minutos, considerando experimentos pilotos que analisaram 

diferentes períodos de tratamento e relatos anteriores da literatura que sugerem um 

rápido curso temporal de ativação e inativação. Observamos consistentemente um 

aumento da expressão detectada tanto de c-Src fosforilada em Y416 quanto no nível 

detectado de c-Src total após tratamento com AngII nos grupos super-expressando 

LacZ. Nesse sentido, decidimos analisar não apenas a razão fosfo-c-Src/c-Src total, mas 

também analisar as razões fosfo-c-Src/GAPDH e c-Src total/GAPDH (Fig. 18). 

A) B)
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Os dados indicam um aumento discreto, porém significativo, de fosfo-c-

Src/GAPDH no grupo LacZ tratado com AngII. Por sua vez, o aumento de c-Src 

total/GAPDH foi basicamente da mesma ordem, embora não tenha alcançado diferença 

significativa. Deve-se destacar que tal padrão não poderia ser explicado como um 

resultado espúrio de saturação de GAPDH, pois a intensidade média das bandas de 

GAPDH foi em média ligeiramente menor no grupo LacZ+AngII em comparação ao 

grupo LacZ. Já em relação às células super-expressando ATRAP, observamos que elas 

apresentaram uma redução significativa da fosforilação de c-Src mesmo em contexto 

basal (ATRAP + veículo) e o tratamento com AngII não promoveu um aumento do 

estado de fosforilação da cinase. 

Em relação à razão fosfo-c-Src/c-Src, observamos que as células super-

expressando ATRAP tratadas com veículo apresentam razões significativamente 

menores em relação ao grupo LacZ tratado com veículo. Já o grupo ATRAP tratado 

com AngII não apresentou diferença significativa nessa razão e, considerando os dados 

normalizados por GAPDH, percebemos que tal efeito não decorre de um aumento da 

fosforilação da cinase, mas parece na realidade decorrer de uma redução discreta, porém 

significativa, dos níveis de c-Src total detectados nessas células após tratamento com 

angiotensina II quando comparados ao grupo LacZ tratado com veículo. 

Os resultados indicam assim um recrutamento de fosfo-c-Src por angiotensina II 

apenas no grupo controle super-expressando LacZ e indica que a super-expressão de 

ATRAP mantém o status de fosforilação significativamente reduzido não só em um 

contexto basal, mas mesmo após estímulo com angiotensina II. De todo modo, as 

particularidades dos perfis de mudanças de fosfo-c-Src e c-Src total observados serão 

discutidas extensamente a seguir. 
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Figura 18. Expressão de c-Src fosforilada (Y416) e c-Src total após tratamento agudo com 

veículo (V) ou com 10
-10

M AngII (A) por 15 minutos. ** P < 0,01 vs LacZ; **** P < 0,0001 

vs LacZ; ### P <0,001 vs LacZ + AngII; #### P < 0,0001 vs LacZ + AngII. Os grupos foram 

comparados por meio de ANOVA e teste pós-hoc de Bonferroni. 
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Por fim, decidimos analisar se as diferenças entre os fluxos de tálio observados e 

entre os padrões de fosforilação de c-Src estariam associadas eventualmente a uma 

mudança da própria expressão do canal ROMK nos grupos super-expressando ATRAP. 

 

4.6 Efeito da super-expressão de ATRAP e de estímulo prolongado com 

angiotensina II sobre a expressão total de ROMK 

Em relação à expressão total de ROMK, procuramos analisar o impacto de um 

estímulo prolongado de angiotensina II ou da super-expressão de ATRAP sobre a 

regulação de expressão do canal. Com base no trabalho de Cuevas et al. (2015), que 

analisaram o papel de AT1R/AngII na regulação de expressão gênica de fibronectina e 

colágeno I em células M-1, optamos por realizar o tratamento das células M-1 com 

angiotensina II em condições similares àquela relatada nesse trabalho, a saber, uma dose 

única de 10
-7 

M aplicada e mantida por 16-18h. Como apresentado na Figura 19, a 

expressão total de ROMK não se altera significativamente entre os diferentes grupos 

experimentais. Como abordaremos, há relatos conflitantes na literatura em relação à 

alterações dos níveis totais de ROMK em dietas restritivas de K
+
 e a observação de 

ausência de alterações significativas em um estudo in vitro parece contribuir na 

elucidação dessa divergência. 
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Figura 19. Expressão total de ROMK em células M-1 super-expressando LacZ-V5-His ou 

ATRAP-V5-His, tratadas com veículo (V) ou com 10
-7

 M de Ang II (A) por 16-18 horas. Os 

grupos foram comparados por meio de ANOVA e teste pós-hoc Bonferroni. 
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5. Discussão 

Entender os mecanismos de regulação da caliurese é particularmente importante 

nos dias atuais, uma vez que o consumo médio de K
+
 nas dietas ocidentais é cerca de 

50% do nível recomendado (Chen et al., 2006). A diminuição da atividade de ROMK 

em contextos de carência de K
+
 é um dos principais mecanismos recrutados para a 

homeostase plasmática do íon e pode inclusive ter repercussões para o quadro 

pressórico, considerando as evidências de que hipocalemias acentuam a atividade de 

NCC de modo independente do quadro volêmico subjacente. 

Nesse trabalho utilizamos uma linhagem modelo de duto coletor de camundongo 

e analisamos previamente a modulação do influxo de tálio, considerado um indicador da 

condutância de K
+
, em resposta a AngII. Coerentemente, as células tratadas com AngII 

apresentaram menores influxos de tálio, o que sugeriria um efeito inibitório de AngII 

sobre ROMK, tal como ocorre in vivo em animais submetidos a dietas pobres em K
+
. 

De fato, células pré-tratadas com o antagonista de AT1R telmisartan ou co-tratadas com 

o inibidor de ROMK não apresentavam efeito inibitório adicional com o tratamento 

com AngII, sustentando assim que as células M-1 representavam um bom modelo 

experimental para a questão proposta. 

 Até o momento, observamos que a super-expressão de ATRAP contrarregula a 

inibição de ROMK mediada por AngII e, coerentemente, esse efeito foi acompanhado 

de uma menor fosforilação de Y416 de c-Src, um marcador bioquímico da atividade da 

cinase, atividade essa que é reportada como determinante para a inibição de ROMK por 

AngII. Além disso, a ausência de diferença nos níveis de ROMK total após tratamento 

prolongado com AngII ou após a super-expressão de ATRAP indicam que a modulação 
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de ROMK por componentes de RAS ocorre por meio de modificações pós-traducionais 

e não pela regulação da expressão do canal. 

Em relação às diferenças observadas nos níveis de c-Src total e c-Src fosforilado, 

algumas considerações são importantes. Embora os mecanismos moleculares de 

ativação de c-Src em situações fisiológicas variem dependendo do tipo celular estudado 

e do estímulo externo envolvido, o mecanismo geralmente recrutado envolve 

inicialmente a ligação da cinase a uma proteína associada, o que provoca uma mudança 

conformacional e consequentemente a exposição do resíduo de tirosina na posição 527. 

Esse resíduo é importante para estabilizar a cinase em uma conformação inativa, de 

modo que a exposição desse resíduo e a sua consequente desfosforilação por fosfatases 

específicas impede uma inibição precoce da cinase. A cinase, com capacidade catalítica 

nessa condição, é capaz então de promover uma autofosforilação no resíduo Tyr416, 

estabilizando a sua conformação ativa (Okada, 2012) (Fig. 20). 

Durante o processo de ativação de c-Src, a cinase pode ser translocada entre a 

membrana plasmática e o citossol. Sabe-se que o ancoramento de c-Src à membrana 

envolve a miristoilação da proteína em sua região N-terminal e a associação de resíduos 

básicos da proteína com fosfolipídios ácidos. Entretanto, a ligação de c-Src à membrana 

é na maioria das vezes reversível e evidências indicam que cerca de 30% de c-Src total 

não está associada a membranas nas células (Le Roux et al., 2019). Diversos trabalhos 

indicam que c-Src é rapidamente translocada para o citossol a partir da membrana 

plasmática após diferentes estímulos (Walker et al., 1993; Kasahara et al., 2007; 

Gervasio et al., 2011; Le Roux et al., 2019). É interessante, ainda, o relato de Kasahara 

et al. (2007), que observaram translocação de c-Src mutante no resíduo Tyr416, o que 

indica que a ativação completa da cinase não é necessária para sua translocação. Por 
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fim, Cowan-Jacob et al. (2005) observaram que a fosforilação de Tyr527 parece estar 

associada à miristoilação da proteína. Esses dados dialogam com o modelo de ativação 

apresentado por Okada (2012), em que a translocação ocorre juntamente com a 

desfosforilação de c-Src em Tyr527 (Fig. 20). 

 

Figura 20. Representação esquemática do mecanismo clássico de ativação de c-Src. Figura 

extraída e adaptada de Okada (2012). A fosforilação de Tyr527 na cauda C-terminal 

(representada em roxo) estabiliza a cinase em uma conformação inativa. Embora os mecanismos 

de ativação de c-Src variem de acordo com o tipo celular e o estímulo fisiológico subjacente, o 

mecanismo clássico envolve um estímulo à ligação da cinase a uma proteína associada, com 

consequente mudança conformacional e exposição do resíduo Tyr527. A desfosforilação desse 

resíduo por fosfatases específicas e a autofosforilação de c-Src no resíduo Tyr416 promovem a 

estabilização da cinase em uma sua conformação ativa. 

 

A hipótese de rápidos processos de ativação e desativação de c-Src, associados a 

translocações de c-Src entre domínios de membrana e o citossol, pode nos ajudar a 

compreender a tendência de alterações agudas nos níveis de c-Src total encontrada no 

grupo LacZ após estímulo com AngII, uma vez que a solubilidade das proteínas difere 

quando presentes no citossol ou associadas a membranas. É interessante pontuar que os 
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dados apresentados parecem dialogar com alguns resultados de ativação de c-Src por 

AngII presentes na literatura. Embora Kyaw et al. (2004) não tenham normalizado o 

nível de c-Src total por um controle interno como GAPDH e actina, os perfis dos blots 

apresentados para c-Src após estímulo agudo com AngII sugerem um aumento não só 

de c-Src fosforilada, mas também dos níveis de c-Src total em células musculares lisas 

de ratos. Da mesma forma, os perfis de blots de c-Src apresentados por Touyz et al. 

(2002) sugerem também um aumento agudo de c-Src total nas células musculares lisas 

de ratos WKY. 

Outro ponto importante é que a ativação de c-Src por estímulo agudo tende a ser 

um fenômeno transitório, por conta da presença de uma alça de feedback negativo que 

envolve a refosforilação de Tyr527 ou por conta da desassociação das proteínas ligadas 

à cinase (Biscardi et al., 1999). Nesse sentido, uma ativação e liberação citossólica da 

cinase, seguida de uma desativação parcial após 15 minutos de estímulo, poderia nos 

ajudar a entender porque encontramos no grupo LacZ tratado com angiotensina II um 

aumento da razão de c-Src fosforilada/GAPDH e uma tendência de aumento de mesma 

ordem na razão c-Src total/GAPDH, a despeito de níveis similares da razão c-Src 

fosforilada/c-Src total, quando comparados ao grupo controle LacZ tratado com veículo. 

Deve-se destacar, ainda, que a razão significativamente aumentada de fosfo-c-

Src/GAPDH e a tendência de aumento observada em c-Src total/GAPDH não poderiam 

ser explicadas por uma saturação das bandas de GAPDH, uma vez que a intensidade das 

bandas de GAPDH é ligeiramente menor no grupo LacZ + AngII em comparação ao 

grupo LacZ + veículo. 

Já em relação aos grupos superexpressando ATRAP, observa-se que há uma 

menor fosforilação de c-Src em ATRAP + veículo, em comparação ao grupo controle 
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LacZ. Além disso, a fosforilação de c-Src, normalizada por GAPDH, não se eleva após 

estímulo com AngII no grupo ATRAP. A ausência de efeito estimulatório de AngII 

sobre a expressão de fosfo-c-Src no grupo ATRAP é coerente com as evidências de 

modulação negativa de ATRAP sobre a sinalização disparada pelo receptor AT1R. 

Entretanto, os dados indicam que, mesmo em condições basais, ATRAP seria capaz de 

diminuir os níveis de fosforilação de c-Src. Embora AT1R selvagem possa apresentar 

atividade de modo independente de ligação de agonista, mais especificamente em 

contextos de shear stress, essa possibilidade não parece plausível, considerando o 

ambiente de cultura celular e o cuidado que tivemos nas trocas de soluções. Esse 

cuidado foi inclusive tomado considerando relatos na literatura de que estresses 

mecânicos são capazes de ativar c-Src e liberá-la no citossol (Gervásio et al., 2011), o 

que poderia gerar um fator de confusão na nossa análise da regulação de c-Src por 

AngII e ATRAP.  

Nesse sentido, é provável que ATRAP diminua a atividade basal de fosfo-c-Src 

por meio de sua associação a outras proteínas. A associação de ATRAP em outros 

complexos proteicos é justamente o mecanismo relatado na literatura para os efeitos de 

ATRAP independentes de AT1R. Uma das associações já relatadas envolve a interação 

de ATRAP com a proteína andaime RACK1 (Wang et al., 2002), a qual foi também 

detectada em imunoprecipitados de AT1R (Parent et al., 2008). Sabe-se que RACK1 é 

capaz de regular a atividade de c-Src ao ancorar tanto essa cinase quanto uma fosfatase 

regulatória Shp2. A super-expressão de proteínas RACK1 mutantes, que não são mais 

capazes de se associar a c-Src e Shp2, induz aumento da atividade de c-Src (Kiely et al., 

2005; Zhang et al.,  2004). Como a proteína RACK1 não é uma proteína integral de 
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membrana, ATRAP poderia contribuir na translocação de RACK1 para regiões de 

membrana plasmática e assim auxiliar na inativação e sequestro de c-Src. 

Além disso, foi observada uma diminuição discreta, mas significativa de c-Src 

total no grupo super-expressando ATRAP estimulado com angiotensina II. 

Considerando o mesmo conceito de translocações agudas da cinase, sabe-se que c-Src é 

recrutada para o complexo de clatrina durante o processo de internalização de AT1R 

após estímulo com AngII (Fessart et al., 2005). Como a proteína ATRAP parece se 

localizar fundamentalmente em domínios de membrana insolúveis a Triton X-100 e 

(Lopez-Ilasaca et al., 2003) e parece contribuir para a internalização do receptor 

(Azuma et al., 2007), é possível que c-Src seja assim recrutado para domínios 

resistentes à solubilização durante o processo de internalização de AT1R na presença de 

ATRAP super-expressa. 

Curiosamente, embora o nível de fosforilação de c-Src esteja reduzida no grupo 

ATRAP mesmo em contexto basal, a condutância de K
+
 observada nessas células não 

estava aumentado, como era de se esperar. É possível que outros efeitos independentes 

de AT1R promovidos pela proteína ATRAP ou então mecanismos compensatórios 

anulem tal diferença em situação crônica de super-expressão de ATRAP. 

Particularmente, são interessantes os resultados apresentados por Mederle et al. (2016). 

Embora demonstrem que ATRAP é capaz de estimular a Ca
2+

-ATPase de retículo 

endoplasmático (SERCA2a) em cardiomiócitos, e assim impactar a duração dos 

transientes de Ca
2+

, os autores observaram que células nocauteadas para ATRAP 

apresentavam menores níveis basais de Ca
2+

, um resultado oposto ao que seria esperado. 

Coerentemente, os autores aventam que ATRAP poderia impactar a sinalização basal de 

Ca
2+

 ao participar de outros complexos proteicos. Entretanto, apesar dos menores níveis 
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basais de Ca
2+

, os animais nocauteados para ATRAP apresentavam alterações cardíacas 

coerentes com o efeito de ATRAP sobre os transientes de Ca
2+

. Apenas ao levarem em 

conta essas diferenças nos níveis basais, os autores eram capazes de estabelecer mais 

claramente o impacto de ATRAP sobre os transientes. Da mesma forma, levando em 

conta a pequena diminuição da condutância de K
+
 em contexto basal no grupo super-

expressando ATRAP, pode-se deduzir que a inibição da condutância de K
+
 atribuída 

especificamente ao tratamento com AngII é ainda menor no grupo super-expressando 

ATRAP em comparação ao grupo super-expressando LacZ (7% vs. 29%). 

Por fim, os nossos dados indicam que a regulação de ROMK por RAS local não 

parece depender de uma regulação da expressão total do canal, mesmo em tratamentos 

mais duradouros. Esse dado é interessante, uma vez que em estudos com animais 

diferentes mecanismos regulatórios são muitas vezes recrutados simultaneamente. 

Coerentemente, embora diversos trabalhos com restrições pronunciadas de K
+
 na dieta 

tenham demonstrado diminuição na expressão total de transcrito e de proteína ROMK 

em homogenatos renais (Wald et al., 1998; Spector et al., 2008; Frindt e Palmer, 2010), 

alterações essas observadas mesmo após 2 dias de dieta (Mennitt et al., 2000; Chu et al., 

2003), esse padrão não foi observado em dietas restritivas mais moderadas (Chen et al., 

2006). Nesse último trabalho, os autores observaram coerentemente um aumento do 

estado de fosforilação de tirosinas em ROMK nas dietas restritivas moderadas, 

indicativo de regulação positiva de RAS local, mas apenas observaram diminuição da 

expressão total de ROMK em um grupo de animais submetidos a dietas virtualmente 

sem K
+
. Ao contrário das dietas restritivas severas, a dieta moderada utilizada por Chen 

e colaboradores não gerou diminuições dos níveis de K
+
 e de aldosterona no plasma. 
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Coletivamente, esses dados sugerem que a regulação do sistema renina-

angiotensina local em um contexto de dieta LK parece mais importante para a regulação 

pós-traducional do canal e que regulações da expressão total do canal dependem de 

outras variáveis, como diminuições dos níveis de aldosterona ou de K
+
 peritubular. De 

fato, embora nosso tratamento dure apenas 16-18 horas, a ausência sequer de tendência 

de alterações no grupo ATRAP+AngII em relação ao grupo LacZ+AngII ou no grupo 

LacZ+AngII em relação ao grupo LacZ+veículo nos sugere que a modulação do sistema 

renina-angiotensina local não é capaz por si só de atuar na regulação da expressão total 

do canal. 
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6. Conclusões 

Os resultados obtidos até o momento sustentam a hipótese de que ATRAP é 

capaz de contrarregular a inibição de ROMK mediada por AngII em linhagem de duto 

coletor cortical, sendo que tal efeito foi acompanhado coerentemente de uma redução da 

principal via de sinalização envolvida na inibição de ROMK, a fosforilação (ativação) 

da cinase c-Src. Os dados obtidos também sustentam que a modulação de ROMK pelos 

componentes de RAS não parece decorrer de mudanças nos níveis de expressão do 

canal, o que dialoga com as evidências experimentais obtidas em animais em dietas com 

restrição moderada de K
+
. 

É importante ponderar que o modelo celular utilizado não foi cultivado em 

placas transwell, mais eficientes na indução da polaridade epitelial, o que representa 

uma crítica possível ao trabalho. De todo modo, a caracterização prévia da linhagem, e 

particularmente a observação de um comportamento de fluxo de tálio compatível com 

aquele esperado para a regulação de ROMK por angiotensina II, torna razoável a 

utilização da linhagem nas condições apresentadas. Além disso, em relação à 

polaridade, é importante destacar que, embora AT1R seja expresso também em 

membrana basolateral de dutos coletores (Harrison-Bernard et al., 1997), a dieta LK 

provoca um aumento pronunciado da expressão de AT1R fundamentalmente em seu 

domínio apical (Wei et al., 2007). 

Como perspectiva, analisaremos futuramente a expressão apical dos canais 

ROMK e de seu estado de fosforilação em resíduos de tirosina. Pela ausência de 

anticorpos comerciais anti-fosfo-ROMK, utilizaremos como estratégia a 

imunoprecipitação de proteínas fosforiladas em tirosina (anticorpo 4G10), seguida de 

western blot para ROMK. 
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7. Anexos 
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