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RESUMO
SILVA, O. B. A PKA modula a localização do SGLT1 e indiretamente a recuperação do
pHi, no tratamento com alta concentração de glicose. 2012. 113 f. Tese (Doutorado em
Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2012.
O objetivo desse estudo foi avaliar em células HEK-293, o efeito da glicose sobre a
atividade da PKA e a interação dessa cinase com o SGLT1 e os trocadores Na+/H+ (NHE1 e
NHE3).
As células HEK-293 (Human embrionic Kidney cells – clone 293) foram transfectadas
com os recombinantes hSGLT1 wild type (WT) e mutante (troca da Ser 418 por His S418H). As células foram tratadas 20 dias com DMEM contendo glicose 5 mM ou 25 mM.
Por Western blot foi avaliada a expressão total de hSGLT1, hSGLT1+GFP, NHE1, proteínas
de regulação, como ezrin e NHERF1, além da expressão de NHE3 e PKA fosforilados. Por
biotinilação foi avaliada a expressão de hSGLT1+GFP e SGLT2 na membrana, com ou sem o
uso de H-89 ou Manose, para avaliar o efeito da PKA e do GPR1 sobre esse parâmetro. Com
Sucrose e Filipina foi avaliado o efeito da clatrina e da caveolina sobre a expressão de
hSGLT1+GFP na membrana. Por microscopia de fluorescência foi avaliada a velocidade de
recuperação do pH intracelular (dpHi/dt), onde a solução contendo NH4Cl foi substituída por
uma solução: 1) contendo glicose 5 mM ou 2) contendo glicose 25 mM ou 3) ambas as
soluções com 5 ou 25 mM de glicose na ausência ou na vigência de H-89 e/ou 4) ambas as
soluções na ausência ou na vigência de S3226 (inibidor do NHE3).
Os resultados indicam que, o tratamento com glicose 5 mM não alterou a expressão
total, mas diminuiu a expressão de S418H na membrana. O tratamento com glicose 25 mM
não modificou a expressão de WT ou S418H na membrana, mas diminuiu a expressão de
SGLT2. Também foi demonstrado que GPR1 ativa PKA. PKA, clatrina e caveolina não
modificam a expressão de WT ou S418H na membrana, mas PKA tem efeito sobre a
expressão de SGLT2 na membrana. A inibição do GPR1 diminui a expressão de WT e S418H
na membrana, indicando que Epac1 (demonstrado presença de RNAm nessas células) pode
estar atuando no SGLT1.
A atividade dos NHEs foi diminuída com a transfecção dos recombinantes. Esses
resultados estão intimamente ligados com modificações na expressão de NHE1 e NHE3.
Além disso, a atividade do NHE3 parece sofrer ação da PKA e NHERF1 nessas células.

Em conjunto, esses dados indicam o aumento do AMPc pela glicose altera a expressão
e atividade de diferentes proteínas, como SGLTs e NHEs. Nossos experimentos utilizando a
transfecção do SGLT1 (WT ou S418H) demonstraram que as células regulam a quantidade de
transportadores de glicose na membrana, frente ao aumento extracelular desse substrato, mas
é necessário que as proteínas estejam íntegras. As vias ativadas pela glicose afetam a
capacidade de recuperação do pH intracelular (pHi), através do NHE3.
Palavras-chave: Trocador Na+/H+. Co-transportador Na+/glicose. Receptor GPR1. Proteína
cinase A.

ABSTRACT
SILVA, O. B. PKA modulates the SGLT1 distribution and the pHi recovery rate
indirectly, in the high glucose concentration treatment. 2012. 113 p. Ph.D. thesis (Human
Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
The purpose of this study was to evaluate the glucose effect on PKA activity and how
PKA can interact with both SGLT1 (Sodium Glucose Cotransporter 1) and Na/H exchangers,
isoforms 1 and 3 ( NHE1 and NHE3).
We worked with HEK-293 cells (Human embrionic Kidney cells – clone 293) with
transfected with hSGLT1 wild type (wt) or S418H-mutant (hSGLT1 with Ser 418 mutated to
His). HEK-293 were treated for 20 days with DMEM medium containing 5 or 25 mM of
glucose. Western blot analysis was performed to check the total expression of hSGLT1,
hSGLT1/GFP (hGLT1 attached to a Green Fluorescent Protein), NHE1 and PKE were tested
by Western blot analysis. Surface biotinylation was also performed to show the membrane
expression of hSGLT1/GFP with or without H-89 (PKA inhibitor) or Manose (a GPR1
inhibitor) to verify if PKA or GPR1 (G Protein Coupled Receptor) can affect the membrane
expression of hSGLT1. Fluorescence imaging experiments were performed to measure the
recovery rate of intracelular pH (dpHi/dt) of the HEK-cells after an NH4Cl-acid loading, when
the cells were exposed to a solution containing 5 mM or 25 mM of Glucose, with or without
H89 and/or S2326 (NHE3 inhibitor).
The results showed that 1) the treatment with glucose 5 mM did not affect the total
expression but decreased the membrane expression of hSGLT1+GFP, 2) the treatment with
glucose 25 mM did not change the expression of WT or S418H-mutant while decreased that
of SGLT2 (Sodium Glucose Cotransporter 2). In addition, the western blot analysis showed
that GPR1 increases the expression of PKA, however, PKA itself did not change the surface
expression of WT or S418H-mutant while, differently, it increases that of SGLT2. We also
showed that, interestingly, the inhibition of GPR1 decreases the membrane expression of
SGLT1-wt and S418H-mutant, what may indicate that Epac1 (exchange protein directly
activated by cAMP) (which mRNA was found in HEK-293 cells) can be acting on SGLT1.
On the other hand, NHEs activity was showed to decrease in HEK-293 cells transfected with
SGLT1 wt and S418H-mutant. These results are probably involved with changes in the NHE1
and NHE3 expression.
Together, these data indicate that despite of the cAMP-activated pathway, the increase
of cAMP by glucose can change the expression and activity of different proteins, such as
SGLT1 and NHEs. Also, our data showed that HEK-293 cells transfected with SGLT1wt or

S418H-mutant are able to regulate the amount of SGLTs on the membrane when there is an
increase in glucose level in the extracellular medium. The glucose-activated pathways can
affect the dpHi/dt probably by decreasing the activity of NHE3.
Palavras-chave: Na+/H+ exchanger. Sodium glucose cotransporter. G protein coupled
Receptor. Protein kinase A.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações gerais
Os rins são órgãos homeostáticos que participam da manutenção da concentração de
água e dos diversos solutos do organismo, tais como: Na+, K+, Ca2+ e glicose.
No epitélio do túbulo proximal (primeira porção tubular do néfron) ocorre a
reabsorção de aproximadamente 65% de todo o fluido filtrado nos glomérulos. Ao longo
desse epitélio existe uma variação morfofuncional importante que permite classificá-lo em
três segmentos (S) S1, S2 e S3. No entanto, a reabsorção de Na+, nessa porção inicial do
néfron, se dá principalmente em troca por H+ e uma parcela menor é absorvida por cotransporte com glicose, aminoácidos, fosfato inorgânico, sulfatos ou ácidos orgânicos
(AIRES, 2008; BORON; BOULPAEP, 2009; NELSON; COX, 2008). O elemento chave
para a reabsorção transcelular de sódio e solutos associados é a Na+/K+ ATPase (ou bomba
Na+/K+) situada na membrana basolateral das células epiteliais do túbulo proximal e dos
demais segmentos do néfron. Uma das funções da Na+/K+ ATPase é manter uma baixa
concentração de Na+ intracelular, criando um gradiente químico para o Na+ através da
membrana apical. Como o interior celular, na condição basal, é eletricamente negativo, criase um gradiente elétrico para o movimento do Na+ do meio extra para o intracelular. Dessa
forma, o gradiente eletroquímico para o Na+ é o grande responsável pelo movimento de
diversas substâncias através da membrana luminal.
1.2 Transporte de glicose acoplado ao Na+
A glicose é o principal substrato energético do organismo porque está vinculada à
síntese do trifosfato de adenosina (ATP). No plasma, suas concentrações normais
encontram-se na faixa de 70 - 100 mg/d L (4 - 5 mM), apesar das grandes variações na
captação e liberação desse substrato, como as que ocorrem após as refeições ou durante as
atividades físicas (BORON; BOULPAEP, 2009).
No organismo, o ajuste glicêmico depende essencialmente da ação de vários
hormônios, incluindo a insulina (hormônio hipoglicemiante) e o glucagon (hormônio
hiperglicemiante), além das catecolaminas, o cortisol e o hormônio do crescimento (que
intensificam as ações metabólicas do glucagon) (BORON; BOULPAEP, 2009; NELSON;
COX, 2008).
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Além do pâncreas e o fígado, os rins também participam do controle dos níveis
plasmáticos de glicose. Para tal, chegam aos rins (por dia) cerca de 180 g de glicose
(WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2007). Em um indivíduo saudável, a glicose é livremente
filtrada pelos glomérulos e cerca de 97 % dessa glicose filtrada são reabsorvidos no túbulo
proximal. Por outro lado, se a concentração de glicose no plasma passar para 15 a 20 mM,
ocorre a saturação dos transportadores e a sua excreção é significativamente aumentada
(BAINES; HO, 2002; WOOD; TRAYHURN, 2003; WRIGHT, 2001; WRIGHT; LOO;
HIRAYAMA, 2011).
Nas células do túbulo proximal, existem dois tipos de transportadores envolvidos no
processo de reabsorção de glicose: os co-transportadores de Na+ e Glicose (“Sodium
Glucose Transporters” ou SGLTs) e os transportadores de Glicose (“Glucose Transporters”
ou GLUTs) (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2007; WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011).
Conforme esquema apresentado na figura 1, na membrana apical dos segmentos S1 e S2 do
túbulo proximal, a glicose é transportada para dentro da célula através da isoforma 2 do
SGLT (SGLT2) e deixa a célula através da isoforma 2 do GLUT (GLUT2) localizada na
membrana basolateral. Na membrana apical do segmento S3, a glicose é transportada para
dentro da célula através da isoforma 1 do SGLT (SGLT1) e deixa a célula através da
isoforma 1 do GLUT (GLUT1) localizada na membrana apical. É importante ressaltar que,
o transporte de glicose acoplado ao movimento do íon Na+ garante uma elevação da
concentração de glicose intracelular acima de seu nível intersticial e, com isso, a glicose do
interior da célula é capaz de ser transportada pelos GLUTs para o interstício (TUNE;
BURG, 1971).
Estudos de microperfusão em néfrons de ratos demonstram que na porção inicial do
túbulo proximal, a concentração de glicose é semelhante a do plasma e cai para valores
próximos de zero na porção final do segmento tubular (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA,
2011). Essas diferenças na concentração de glicose ao longo do túbulo proximal estão
associadas à estequiometria de cada co-transportador. O SGLT2 possui estequiometria de 1
íon Na+ e 1 Glicose e é considerado uma proteína de alta capacidade de transporte. O
SGLT1 possui estequiometria de 2 íons Na+ e 1 Glicose e é considerado uma proteína de
menor capacidade de transporte) (BAINES; HO, 2002; WOOD; TRAYHURN, 2003;
WRIGHT, 2001).
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Figura 1 - Esquema do transporte de glicose no néfron.

Segmento S1 – S2

SGLT2

GLUT2

Segmento S3

SGLT1

GLUT1

Mecanismos de transporte de glicose no túbulo proximal inicial (Segmento 1 – S1) e no túbulo
proximal final (Segmento 3 – S3).
FONTE: (COSTANZO, 2011).

Os SGLTs pertencem à família dos “Sodium Solute Symporter” (SSS ou SSF),
sendo classificados geneticamente em humanos como SLC5. A família SCL5 possui cerca
de seis membros (WRIGHT et al., 2004), compostos de 580 a 718 aminoácidos e com peso
molecular entre 60 e 80 kDa (DIEZ-SAMPEDRO et al., 2003). Além dos SGLTs, a família
SSF possui outros membros: Na+/mioinositol (SMIT), Na+/colina (CHT), Na+/iodido (NIS),
Na+/ácido monocarboxílico (SMCT) e Na+/multivitamina (SMVT) (WRIGHT et al., 2004;
Figura 2).
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Figura 2 - Árvore filogenética dos membros da família SLC5 humano.

FONTE: (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011).

Estudos demonstram que a expressão de RNA mensageiro (RNAm) para SGLTs (16) varia de acordo com o tecido. A expressão de RNAm para SGLT1 é alta no intestino
delgado, mas reduzida em outros tecidos, como traquéia, rim, coração, cólon e testículos. O
SGLT2 é expresso nos rins, coração, glândulas salivares, tireóide e cerebelo; o SGLT3 é
expresso nos testículos, útero, baço, encéfalo, rins o pulmões; o SGLT4 é expresso no
fígado, encéfalo e pulmão; o SGLT5 é expresso no córtex adrenal e o SGLT6 no encéfalo,
rins e intestino delgado (NISHIMURA; NAITO, 2005; TAZAWA et al., 2005; WRIGHT;
LOO; HIRAYAMA, 2011).
A partir da clonagem do SGLT1 humano (hSGLT1) em bactérias, diversos autores se
empenharam para expressar e purificar essa proteína, a fim de realizar estudos bioquímicos e
estruturais (QUICK; WRIGHT, 2002; SMITH; HIRAYAMA; WRIGHT, 1992). No entanto,
os resultados foram limitados pela complexidade da proteína. Considerando que estudos de
expressão, purificação e reconstituição de transportadores bacterianos são obtidos com maior
sucesso, Wright e colaboradores passaram a investigar a estrutura e função da proteína
vSGLT (“Sodium Galactose Transporter de Vibrio parahaemolyticis”), a qual é homologa ao
SGLT humano (32% de identidade e 75% de similaridade com o hSGLT1). Em 2008, Faham
e colaboradores (FAHAM et al., 2008) resolveram a estrutura cristalográfica do vSGLT e
juntamente com outros estudos moleculares de caracterização dessa proteína, Turk e
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colaboradores (TURK et al., 2000) demonstraram que, o modelo de estrutura secundária do
vSGLT se assemelha a do hSGLT1 (Figura 3). Além disso, as funções dessas proteínas são
semelhantes, com exceção da seletividade para o açúcar (hSGLT1 transporta

glicose e

vSGLT transporta galactose) e da estequiometria (hSGLT1 = 2Na+/1Glicose e vSGLT1 =
1Na+/1Galactose).
Baseando-se nos estudos de cristalografia, Wright e colaboradores propuseram um
novo modelo de estrutura secundária para o hSGLT1, sobrepondo as hélices da estrutura
cristalográfica do vSGLT sobre o modelo de estrutura secundária do hSGLT1, proposta pelo
mesmo grupo em 1997 (WRIGHT et al., 1997; WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011). Estes
estudos confirmaram a hipótese de que o hSGLT1 é uma proteína integral de membrana, com
quatorze segmentos transmembrânicos (TM – 14 TM) e composta por uma única subunidade
(HIRAYAMA; WRIGHT; ABRAMSON, 2008; ZHAO; KEATING, 2007).

Figura 3 - Estrutura secundária do hSGLT1 sobreposta à estrutura cristalográfica do vSGLT
(proteína homóloga ao SGLT, mas de Vibrio parahaemolyticis).

Os círculos amarelos representam os aminoácidos dos domínios transmembrânicos (baseados na
estrutura do vSGLT).
FONTE: (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011).
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Além da questão estrutural, o ciclo de transporte do SGLT1 é capaz de assumir seis
diferentes estados conformacionais (C), conforme esquematizado na figura 4. No estado 1
(C1) o poro da proteína (por onde passam o Na+ e a glicose) encontra-se fechado, mas a face
de ligação do íon (face ligante) encontra-se voltada para o meio extracelular. No C2 o Na+
interage com o seu sítio de ligação, voltado para o meio extracelular, e abre o “gate”
extracelular para a glicose interagir com o seu sítio específico. Assim, o Na+ e a glicose ficam
retidos no poro da proteína (C3). Esse estado (C3) é seguido por uma mudança
conformacional na proteína de um estado oclusivo com a face ligante voltada para o
extracelular, para um estado oclusivo com a face ligante voltada para o meio intracelular (C4).
Quando o “gate” intracelular se abre (C5), tanto o Na+, quanto a glicose são liberados para o
meio intracelular. O ciclo é concluído quando existe uma mudança conformacional tornando a
face ligante intracelular livre de soluto (C6) em uma face ligante extracelular livre de soluto,
que pode novamente estar no estado C1 e permitir a ligação do Na+ extracelular (FAHAM et
al., 2008; RESSL et al., 2009; SHIMAMURA et al., 2010; WANATABE et al., 2010).
Figura 4 - Esquema dos seis estados conformacionais do hSGLT1.

FONTE: (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011).
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Ainda outros autores têm proposto a participação do SGLT1 no transporte de água
(cerca de 260 moléculas de água por molécula de glicose poderia estar sendo transportada
pelo SGLT1), causando mudanças significativas no volume celular (DUQUETTE;
BISSONNETTE; LAPOINTE, 2001; LOIKE et al., 1996; WRIGHT et al., 2004).
1.3 Transporte de H+ acoplado ao Na+
Duas tarefas importante dos rins relacionadas com o balanço ácido-base do
organismo é: 1) reabsorver HCO3- e 2) secretar acidos fixos (produzido pelo catabolismo
das proteínas, fosfolipídeos, carboidratos e ácidos nucléicos) para o fluido tubular. O
principal tampão do fluido extracelular produzido diariamente para neutralizar ácidos não
voláteis ou fixos (H+) é o HCO3-. Portanto, o HCO3- filtrado nos glomérulos não pode ser
eliminado na urina devendo, assim, ser totalmente reabsorvido ao longo do néfron
(BOBULESCU; MOE, 2006).
Contudo, a reabsorção de HCO3- não envolve o simples movimento transcelular de
HCO3- nos túbulos renais. O mecanismo pelo qual HCO3- é reabsorvido, envolve a secreção
de H+ para a luz tubular. Assim, os rins realizam a tarefa de reabsorver HCO3- ao secretar
H+ para a luz do túbulo (BORON; BOULPAEP, 2009; COSTANZO, 2011).
No túbulo proximal, o H+ é secretado do sangue para a luz tubular renal (extrusão de
ácido) via dois mecanismos: O trocador Na+/H+ (o qual é movido pelo gradiente
eletroquímico do Na+, mantido pela Na+/K+-ATPase basolateral) e pela H+-ATPase apical
(processo ativo primário). Sob condições fisiológicas, cerca de 80-90% da carga de HCO3filtrada é reabsorvida ao longo dos túbulos proximais e depende essencialmente da extrusão
de H+ através da membrana luminal (MALNIC et al., 1987; STEINMETZ, 1986). Essa alta
capacidade de secreção de H+ pelo túbulo proximal (e, conseqüentemente, da reabsorção de
HCO3-) é devida à atividade e número de transportadores contidos neste epitélio tubular,
além da presença de enzimas que catalizam as reações de hidratação e desidratação do CO2,
como as anidrases carbônicas (ACs).
A acidificação luminal desloca o equilíbrio das reações de hidratação do CO2 e de
dissociação do ácido carbônico em direção à formação de CO2 e HCO3- na luz do túbulo, de
acordo com a reação (1):
H+ + HCO-3  H2CO3  CO2 + H2O

(1)
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O HCO3- filtrado pelos glomérulos reage rapidamente com íons H+ secretados pelas
células do túbulo proximal para o lúmen tubular, formando H2CO3. O H2CO3 é dehidratado
em CO2 e H2O. Essa reação por ser lenta necessita ser catalizada pela enzima AC do tipo
IV, presente na borda em escova da membrana apical do tubulo proximal. Assim, tanto o
CO2 (por difusão) quanto a H2O (através de canais para H2O -Aquaporinas 1) entram na
célula pela membrana apical. Dentro da célula o CO2 se combina com a H2O para formar
H2CO3. Este por sua vez, se dissocia em H+ que deixa a célula via NHEs ou H+-ATPase
localizados na membrana apical e HCO3- que deixa a célula através do co-transporte 3Na+1HCO3 ou NBCe1 localizado na membrana basolateral. (BORON; BOULPAEP, 2009).
Os trocadores Na+/H+ ou NHEs constitui uma família de proteínas que são
encontradas, virtualmente, em todas as células de mamíferos (KURASHIMA et al., 1997). A
energia movente para a atividade dos NHEs, assim como para os SGLTs, deriva da Na+/K+
ATPase, presente na membrana basolateral (DONOWITZ; LI, 2007; FLIEGEL, 2006;
FLIEGEL, 2008; MALO; SLEPKOV et al., 2007).
Várias isoformas do trocador Na+/H+ já foram clonadas: NHE1 – NHE10 (GOYAL;
VANDER-HEUVEL; ARONSON, 2003; KLANKE et al., 1995; LEE et al., 2008;
NUMATA; ORLOWSKI, 2001; ORLOWSKI; KANDASAMY; SHULL, 1992; SARDET;
FRANCHI; POUYSSÉGUR, 1989; TSE et al., 1992; TSE et al., 1993; WANG; ORLOWSKI;
SHULL, 1993). Essas isoformas de NHE são divididas em dois grandes grupos (A e B)
relacionados com a distribuição celular e, conseqüentemente, com a função desses
transportadores. O grupo A inclui as isoformas de 1 a 5, as quais estão presentes,
preferencialmente, na membrana celular. Já o grupo B inclui as isoformas de 6 a 10, que estão
distribuídas nas membranas de diferentes organelas celulares (ORLOWSKI; GRINSTEIN,
2004; SLEPKOV et al., 2007).
Foram identificadas, em células do túbulo proximal renal, três isoformas de NHE: 1
(NHE1), 3 (NHE3) e 8 (NHE8) (GOYAL; VANDER-HEUVEL; ARONSON, 2003; WANG;
ORLOWSKI; SHULL, 1993). O NHE1 é uma proteína ubíqua em células de mamíferos,
presente na membrana basolateral dessas e por ser considerada uma proteína “housekeeping”
(Figura 5) contribui substancialmente para a regulação do pH e volume celulares. Além disso,
o NHE1 é a isoforma mais sensível ao amiloride e seus análogos (BIEMESDERFER et al.,
1992; BOBULESCU; MOE, 2006; FLIEGEL, 2008; ORLOWSKI; GRINSTEIN, 2004;
NOËL; POUYSSÉGUR, 1995; SLEPKOV et al., 2007).
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Figura 5 - Estrutura secundária do NHE isoforma 1 (NHE1) com os sítios de interação com
diversos sinalizadores intracelulares.

FONTE: (FLIEGEL, 2008)

No geral, as isoformas 3 e 8 do NHE estão presentes na membrana apical e contribuem
eficientemente, no túbulo proximal, para a reabsorção de NaCl, NaHCO3- e água (SARKER et
al., 2008). Além disso, o NHE3 (Figura 6) é uma isoforma menos sensível ao amiloride
(AZARANI; GOLTZMAN; ORLOWSKI, 1995; BOBULESCU; MOE, 2006; D’SOUZA et
al., 1998; DONOWITZ; LI, 2007; MOE, 1997). No entanto, o NHE3 não foi detectado apenas
na superfície celular das células tubulares proximais, mas também em uma população de
vesículas subapicais, podendo circular entre citosol e membrana celular em resposta a uma
estimulação intracelular, como a fosforilação de proteínas cinases (ALEXANDER;
GRINSTEIN, 2009).
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Figura 6 - Estrutura secundária do NHE isoforma 3 (NHE3) com os sítios de interação com
alguns sinalizadores intracelulares.

FONTE: (ALEXANDER; GRINSTEIN, 2009)

Assim, juntos no túbulo proximal, o NHE1, o NHE3 e o NHE8 colaboram com a
manutenção da reabsorção de Na+ e participam do equilíbrio ácido-base do organismo.
1.4 Efetores de adenosina monofosfato cíclico (AMPc)
Os mecanismos de transporte de Na+, glicose, H+ (e HCO-3) ao longo do epitélio renal
podem ser regulados por diversos agentes parácrinos, neuronais e endócrinos. Um desses
agentes é o AMPc, que por ser um segundo mensageiro derivado da adenosina trifosfato
(ATP), possui papel importante na transdução de sinal intracelular em diversos tecidos. O
AMPc é sintetizado no meio intracelular em resposta a ligação de diversas moléculas
extracelulares (hormônios, fatores de crescimento ou neurotransmissores) aos seus respectivos
receptores, comumente denominados GPCRs (“G Protein coupled Receptors”). Os GPCRs
possuem cerca de 7 domínios transmembrana e por estarem acoplados a proteína G, são
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capazes de iniciar inúmeras cascatas de eventos intracelulares com conseqüente modulação da
resposta celular (ALBERTS et al., 2006).
As proteínas G possuem três subunidades denominadas α, β e γ, que estão agrupadas
entre si. Em condições basais, a subunidade α, além de estar associada às subunidades β e γ,
está ligada ao GDP (guanilil difosfato), acoplado ao GPCR. Contudo, a ativação do GPCR
pelo ligante extracelular, ativa a proteína G aumentando os níveis de GTP (guanilil trifosfato)
ligados à subunidade α, a qual se dissocia das subunidades β e γ. Como demonstrado na figura
7, a subunidade Gαs dissociada ativa uma das nove isoformas de Adenilil Ciclase (AC)
aumentado assim, os níveis de AMPc provenientes do ATP (PIDOUX; TASKÉN, 2010).
Zaccolo e Pozzan (2002), utilizando a técnica de FRET (fluorescence resonance
energy transfer) em células, demonstraram a presença de microdomínios com altos níveis de
AMPc, fato que contribui para a manutenção dos níveis intracelulares adequados do segundo
mensageiro, garantindo a resposta intracelular aos estímulos externos. Contudo, o controle
dos níveis de AMPc depende, não somente da ativação da AC (HANOUNE; DEFER, 2001;
COOPER, 2003), mas também da Fosfodiesterase (PDE), enzima que catalisa a degradação
do AMPc em AMP (BAILLIE; SCOTT; HOUSLAY, 2005; LUGNIER, 2006). O aumento
nos níveis de AMPc intracelular culmina com a ativação de seus efetores, como a proteina
cinase A dependente de AMPc (PKA) (WALSH; PERKINS; KREBS, 1968), “cAMP
guanine-nucleotide-exchange factor” (Epac) (Figura 7) (De ROOIJ et al., 1998; KAWASAKI
et al., 1998) e canais iônicos ativados por AMPc (NAKAMURA; GOLD, 1987).
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Figura 7 - Modelo de formação do microdomínio com elevação dos níveis de AMPc e seus
efetores.

Adenilil ciclase

Canais iônicos
dependentes de AMPc

GPCR
Concentração local de
AMPc

PKA ancorada

PDEs ancorados

1) PKA e proteína ancoradora de PKA (AKAP), 2) Fosfodiesterases (PDEs), 3) “cAMP guaninenucleotide-exchange factor” (Epac), 4) Canais iônicos ativados por AMPc.
FONTE: (PIDOUX; TÁSKEN, 2010).

A PKA foi uma das primeiras cinases a serem descobertas (WALSH; PERKINS;
KREBS, 1968). Essa cinase é uma holoenzima que possui duas subunidades regulatórias (R),
cada uma com dois sítios de ligação para o AMPc e duas subunidades catalíticas (C). A figura
8 esquematiza as duas formas (ativa e inativa da PKA). No estado basal, os níveis de AMPc
estão baixos e a PKA está cataliticamente inativa pela união das 4 subunidades (2R + 2C). No
entanto, quando os níveis de AMPc se elevam, 4 moléculas de AMPc se ligam as subunidades
R, permitindo a dissociação das subse unidades C. Dessa forma, as subunidades C podem,
então, fosforilar residuos de serinas e treoninas de substratos-alvo próximos (KOPPERUD et
al., 2002; PIDOUX; TASKÉN, 2010; SHABB, 2001). Essa fosforilação usualmente resulta
em uma mudança na atividade ou expressão desses substratos, incluindo proteínas de
transporte.
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Figura 8 - Modelo representativo da forma inativa e ativa da PKA.
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As subunidades C ligadas as subunidades R estão inativas. A ligação de 4 moléculas de AMPc (2
moléculas em cada subunidade R) causa mudança conformacional da proteína que facilita a
dissociação das subunidades C. As subunidades C se tornam catalicamente ativas e fosforilam
substratos alvos próximos. C = Subunidade Catalítica; R = Subunidade regulatória; Círculos
vermelhos = AMPc; A e B = Sítios de ligação para o AMPc.
FONTE: (SILVA, 2012).

Existem dois tipos de PKA (tipo I e II) descritos na literatura. A PKA do tipo I, além
de ser mais sensível ao AMPc (possui uma constante de ativação rápida, pois necessita de
menor concentração de AMPc - 50 a 100 nM) é considerada citosólica. No entanto, a
distribuição celular da PKA do tipo II está vinculada às organelas celulares e apresenta uma
constante de ativação mais lenta, pois necessita de maior concentração de AMPc (200 a 400
nM) (CLEGG; CADD; MCKNIGHT, 1988; GAMM; BAUDE; UHLER, 1996; JAHNSEN et
al., 1986; REIMANN; WALSH; KREBS, 1971; LEE et al., 1983; SCOTT, 1991; SCOTT et
al., 1987; TASKEN et al., 1993).
Além disso, é importante ressaltar que, as diferenças na afinidade ao AMPc e na
localização celular da PKA contribuem para especificidade da via de sinalização do AMPc.
Contudo, a presença da PKA em regiões subcelulares favorece o ancoramento da subunidade
R pelas Proteinas de Ancoramento de PKA (AKAPs) (SKALHEGG; TASKÉN, 2000).
As AKAPs são proteínas que regulam os eventos intracelulares dependentes de PKA,
favorecendo a aproximação da PKA com seus substratos-alvo e permitindo a regulação dessa
cinase de forma temporal ou espacial. Além disso, as AKAPs podem estar envolvidas na
ligação dos PDEs, terminando a sinalização da PKA (BAUMAN et al., 2006). Praticamente
quase todas as proteínas consideradas AKAPs possuem uma região conservada contendo
cerca de 14-18 aminoácidos. Essa região é responsável pela ligação das AKAPs na
subunidade R da PKA. No entanto, assim como os tipos de PKA possuem diferentes
afinidades ao AMPc, a subunidade RII da PKA possui alta afinidade à AKAP (na ordem de
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nanomolar), enquanto a subunidade RI se liga a AKAP com baixa afinidade (na ordem de
submicromolar) (CARR et al., 1991; HERBERG et al., 2000).
Dessa maneira, para que a via da PKA exerça sua função no substrato-alvo, diferentes
condições, seja a relação da afinidade da PKA com o AMPc ou até mesmo da PKA com a
AKAP, precisam ser reguladas, indicando que essa via de sinalização celular deixa de ser uma
via trivial de comunicação entre o meio extra e intracelular, se tornando uma via de alta
complexidade.
Além da PKA, a Epac (“cAMP guanine-nucleotide-exchange factor”) é também
considerada efetora do AMPc. A Epac possui um domínio com alta afinidade para o AMPc,
homólogo a subunidade R da PKA (CHENG; TSALKOVA; MEI, 2008). No entanto, o que
difere a via da Epac à da PKA é que a ligação do AMPc ativa a Rap 1 e 2 (que são pequenas
GTPases pertencentes a superfamília das Ras), processo que é independente da ativação da
PKA (CHENG; TSALKOVA; De ROOIJ et al., 1998; MEI, 2008).
Interessantemente, assim como a PKA, a Epac possui duas isoformas. A Epac 1 é
ubíqua, mas a Epac 2 possui sua expressão tecidual mais restrita (De ROOIJ et al., 1998;
KAWASAKI et al., 1998). De forma geral, as Epac’s participam da adesão celular, interação
célula-célula, exocitose e secreção, diferenciação e proliferação, expressão gênica, apoptose,
hipertrofia, fagocitose, ativação de vias de sinalização intracelular e regulação de proteínas de
transporte (CULLERE et al., 2005; ENSERINK et al., 2004; KOOISTRA et al., 2005; LI et
al., 2007; OZAKI et al., 2000; RANGARAJAN et al., 2003; SEINO; SHIBASAKI, 2005;
HONEGGER et al., 2006; SCHMIDT et al., 2001). Dentre os efeitos da Epac na exocitose e
estão a secreção de insulina pelas células β pancreáticas e inserção de aquaporina do tipo 2 na
membrana apical de células do ducto coletor medular (KANG; CHEPURNY; HOLZ, 2001;
KASHIMA et al., 2001;).
Foi demonstrado que somente a Epac1 está presente em células do tubulo proximal e
que essa isoforma é insensível a H-89, sendo uma possível via de ativação por AMPc,
independente de PKA (HONEGGER et al., 2006; SCHMIDT et al., 2001).
1.5 Efeito da glicose sobre a ativação de vias de sinalização intracelular e atividade dos
SGLT’s e NHE’s
É bem descrito na literatura a influência de altas concentrações de glicose sobre
mudanças na expressão dos transportadores de glicose e sobre a recuperação do pHi.
Inicialmente, em 1986, Harris e colaboradores sugeriram a existência de um efeito
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coordenado entre SGLTs e NHEs, mas em 1997, alguns autores (AMBÜHL et al., 1997;
HARRIS; BRENNER; SEIFTER, 1986; Nascimento-Gomes et al., 1997) demonstraram que
tanto a velocidade de recuperação do pHi quanto a acidificação tubular renal, podem ser
modificadas de acordo com a concentração plasmática de glicose. Assim, alterações na
concentração plasmática de glicose ao gerar modificações na expressão dos transportadores
de glicose e na recuperação do pHi, podem implicar em uma série de alterações celulares,
como alterações na expressão gênica, na polarização celular e, conseqüentemente, na
concentração iônica alterando o funcionamento adequado de proteínas.
Estudos recentes de nosso laboratório (BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRASOUZA, 2011) demonstraram que, em células HEK-293, a velocidade de recuperação do pHi
é modulada pela glicose de acordo com a concentração e o tempo de exposição da célula à
esse substrato. Além disso, o tratamento crônico com alta concentração de glicose (25 mM
por 20 dias) aumentou a velocidade de recuperação do pHi e essa resposta depende da
participação da PKA. Contudo, a expressão de SGLT1 e SGLT2 na membrana foi aumentada
pelo tratamento, mas somente a expressão de SGLT2 foi revertida pelo uso de H-89 (inibidor
da PKA).
Diversos autores têm demonstrado que altas concentrações de glicose podem
aumentar a concentração de cálcio citosólico, diferentes tipos de PKC e PKA (GANZ, et al,
2000; GREEN; FOELLMER; KLEEMAN, 1994; HAN et al., 2003; SCHAAN, 2003;
SYMONIAN et al., 1998; WILLIAMS; SCHRIER, 1993; XU; OSBORNE; STANTON,
2005; ZERBINI et al., 1995). Já é bem descrito na literatura que esses fatores intracelulares,
descritos anteriormente, são capazes de modular a atividade dos NHE’s e SGLT’s (AVIV et
al., 1994; BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011; DYER et al. 2003;
ILSHII et al., 1998; KITAZONO et al., 1989; KPCINSKY et al., 2005; SALAMANCA et al.,
2005; SCHAAN et al., 2003; SUBRAMANIAN et al., 2009; WAKABAYASHI et al., 1992;
WAKABAYASHI et al., 1997; WRIGHT et al., 1997).
Em relação à regulação desses transportadores pela PKA, tanto Weinman e
colaboradores (1987), como Kurashima e colaboradores (1997) observaram que a atividade
do NHE3 diminuiu com a fosforilação da PKA na Serina 605 (Ser605) (KURASHIMA et al.,
1997; WEINMAN; SHENOLIKAR; KAHN, 1987). Em contraste com o NHE3, a regulação
do NHE1 pela PKA é controversa. Alguns autores relatam que o NHE1, expresso em células
PS120 (células de fibroblasto de pulmão), não foi responsivo à ativação dessa cinase
(BORGESE et al., 1992; LEVINE et al., 1993). No entanto, Kandasamy e colaboradores
(1995) demonstraram que a transfecção estável de NHE1 em células AP-1 (uma célula
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mutante de ovário de hamster chinês) foi estimulada por Forskolin (agonista do AMPc)
(KANDASAMY et al., 1995). Já em células OK (células de tubulo proximal de opossum)
transfectadas com NHE1, a atividade do NHE1 foi inibida pela PKA.
Em relação aos SGLT’s, Pajor e colaboradores (2008) relataram que altas
concentrações de glicose aumentam a atividade de SGLT1 e SGLT2 até o nível máximo de
transporte dessas proteínas. No entanto, outros autores têm associado mudanças na atividade
do SGLT1 com modificações na distribuição celular dessa proteína (HIRSCH et al., 1996).
Além disso, diversos autores demonstraram diferentes mecanismos de regulação envolvendo
a PKA. Dyer e colaboradores (2003) demonstraram que em ovelhas, a PKA é ativada pela
glucose e essa cinase aumenta a atividade promotora do SGLT1, aumentando os níveis de
RNAm desse transportador (DYER et al., 2003; SHIRAZI-BEECHEY et al., 1991).
Adicionalmente, experimentos em Xenopus laevis, expressando SGLT1 de coelhos,
demonstraram que o uso de uma ativador de AMPc (8-Br-cAMP) aumentou a atividade desse
transportador e esse aumento estava relacionado com mudança na distribuição da proteína do
citosol para membrana (HIRSCH et al., 1996).
Apesar dos inúmeros estudos, a forma como as células sentem e respondem às
mudanças na concentração de glicose, ainda não foi esclarecida. Dyer et al. (2003) sugerem a
presença de um sensor para glucose, o qual é capaz de sentir as alterações da glicose
extracelular e ativar a via da PKA, que por sua vez, modularia a atividade do SGLT1. Outros
autores sugerem, a presença de um receptor de membrana em leveduras do tipo GPCR,
denominado Gpr1 que atuaria como sensor de glicose, ativando a PKA. Essa cinase por sua
vez, atuaria sobre a região promotora do gene responsável pela expressão dos transportadores
de glicose (KIM; JOHNSTON, 2006).
Além disso, foi demonstrado que, diferentemente da ação da PKA sobre o NHE3, a
Epac1 pode modificar a expressão de NHE3 na membrana, sem envolver mecanismos de
fosforilação (HONEGGER et al., 2006). A Epac pode ativar a PKCε, que aumenta a
concentração de cálcio citosólico, em células HEK-293 (SCHMIDT et al., 2001). E, tanto
PKA quanto PKC podem regular negativamente a atividade do NHE3 (AZARANI;
GOLTZMAN; ORLOWSKI, 1995; KANDASAMY et al., 1995). Em relação ao NHE1,
diversos estudos demonstraram que a atividade dessa isoforma pode ser regulada pela PKC,
mas a resposta do NHE1 depende da isoforma de PKC e não parece envolver fosforilação
direta (FLIEGEL et al., 1992; SAUVAGE et al., 2000; KANDASAMY et al., 1995; LEVINE
et

al.,

1993;

SARDET,

FAFOURNOUX;

YOKOYAMA; AVKIRAN, 2000) .

POUYSSÉGUR,

1991;

SNABAITIS;
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Vale a pena ressaltar que, a ativação da PKC (com DOG – 1,2-dioctytanoylglycerol)
também pode diminuir a atividade do SGLT1 (HIRSCH, LOO; WRIGHT, 1996) e, como a
PKA, o efeito da PKC sobre o SGLT1 induziu modificações quantidade de proteínas na
membrana. Wright e colaboradores (1997) demonstraram que o hSGLT1 possui 4 sítios de
fosforilação para PKC e apenas um para PKA (Serina 418) (WRIGHT et al., 1997). Assim, a
maioria dos trabalhos tem postulado que esses sítios estão envolvidos com modificações na
distribuição da proteína do citosol para membrana e não fosforilação direta dessas cinases,
modificando a atividade desse transportador.
Um estudo recente demonstrou uma conexão entre o aumento da atividade do SGLT1
como e a ativação do NHE3. Nesse estudo foi demonstrado que a diminuição da fosforilação
do NHE3 pelo NHERF (“NHE regulatory factor”) ativa essa isoforma de trocador (LIN et al.
2011). Considerando que o domínio C-terminal do NHE3 é responsável pela modulação do
transporte, a interação desse domínio com o citoesqueleto ou com moléculas intracelulares,
como NHERF (“NHE Regulatory Factor”), PKA ou ERM (“Ezrin, Radixin and Myosin
Complex”), pode regular a atividade desse trocador (ALEXANDER; GRINSTEIN, 2009).
De forma geral, tanto a atividade dos SGLT’s como dos NHE’s pode ser modulada por
vias de sinalização similares que são ativadas pela glicose. Assim, considerando que tanto os
NHEs (isoformas 1 e 3) quanto o SGLT1 podem ter sua atividade regulada pela PKA, e que o
SGLT1 possui um sitio específico para essa cinase, postulamos que uma mutação na serina
418 do hSGLT1 poderia facilitar o entendimento do efeito crônico de alta concentração de
glicose sobre o hSGLT. Além disso, postulamos também investigar nesse modelo, o efeito
crônico da glicose sobre a atividade do SGLT2 e dos NHEs, via PKA.
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2 OBJETIVOS
Com base no exposto acima, os objetivos do estudo foram avaliar, na vigência de alta
concentração de glicose (25 mM), se:
a) mudanças na distribuição do SGLT1 estão relacionadas com a fosforilação direta
da PKA nesse transportador e se esse processo envolve a Serina 418;
b) a ativação da PKA está relacionada à ativação do GPR1;
c) existe participação da via da PKA na atividade dos NHEs.

33

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Reverse transcriptase - polymerase chain reaction (RT-PCR)
Para extração do RNA mensageiro total de hSGLT1 foram utilizadas células Caco2
(células epiteliais de adenocarcinoma colo-retal humano), em cultura. As células foram
ressuspensas e homogeneizadas com 1 ml de TRIzol LS Reagent (Life Technologies,
Califórnia, Estados Unidos). O homogeneizado obtido foi incubado a 25 °C (por 5 minutos)
para a completa dissociação dos complexos nucleoproteícos e, em seguida, foi adicionado
0.2 ml de clorofórmio (para cada ml de TRIzol) a este homogeneizado. A amostra foi
agitada (por 15 segundos), incubada a 25 °C (por 3 minutos) e centrifugada a 30.000 g, a 4
°C (por 15 minutos). Assim, duas fases foram obtidas: uma fase superior aquosa (transferida
para um tubo novo) e uma fase inferior que corresponde ao RNA total (cujo volume foi
precipitado com o mesmo volume de isopropanol absoluto). Em seguida, a amostra de RNA
foi incubada a 25 °C (por 10 minutos) e centrifugada a 30.000 g a 4 °C (por 10 minutos).
Após esses dois períodos de incubação, o pellet de RNA total foi lavado com 1 ml de etanol
a 75% e centrifugado a 30.000 g a 4 °C (por 5 min). O etanol foi removido e o pellet de
RNA total foi dissolvido em água com DEPC (diethylpyrocarbonate), o qual inativa as
RNases.
Em 5 g desse RNA total foi adicionado a quantidade de 1 l de Random Hexamers
(50 pmol), 1 l de dNTP mix e mais água com DPEC, a fim de totalizar um volume final de
10 l. Essa mistura foi primeiramente incubada a 65 °C (por 5 minutos) e depois transferida
rapidamente para o gelo. Em seguida, 2 l de tampão 10x RT, 4 l de MgCl2 (25 mM), 2 l
de DTT (0.1 M), 1l de RNase OUT e 1 l de SuperScript III RT (Life Technologies,
Califórnia, Estados Unidos) foram adicionados, totalizando um volume de 20 l. O tubo
contendo os 20 l de amostra foi preparado para o início da reação de síntese de cDNA
(cópia de DNA) no termociclador seguindo as etapas: 25 °C (por 10 minutos), 50 °C (por 50
minutos) e 85 °C (por 5 minutos). Por fim, ao produto desta reação foi adicionado 1 l de
RNase Hb e, após centrifugação, a amostra contendo a primeira fita de cDNA foi incubada a
37 °C (por 20 minutos) e, posteriormente, congelada para experimentos de PCR.
Nos experimentos de PCR foram utilizadas as primeiras fitas do cDNA (como fitas
molde ou template), DNA polimerases, oligos específicos e dNTPs (desoxirribonucleotídeos
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fosfatados – dATP, dCTP, dGTP, dTTP). As reações de PCR para obtenção dos
recombinantes foram realizadas de acordo com as seguintes etapas:
 Construção de oligos para o hSGLT1 wild type (WT):
Sense: 5’ CTC GAG GCC ACC CAT GGA CAG TAG CAC 3’
Seqüência enzimática de XhoI
Seqüência ZAC
Antisense: 5’ AAG CTT GGC AAA AGA CAG CCA CGG TCA 3’
Seqüência enzimática de HindIII
 Construção de oligos para o hSGLT1 Mutante - Ser418His (S418H):
Substituição da Serina 418 (TCT) por Histidina (CAT)
Sense: 5’ CCG CAA GAG AGC ACA TGA GAA AGA GCT CAT G 3’
Antisense: 5’ CAT GAG CTC TTT CTC ATG TGC TCT CTT GCG G 3’

Ciclo de PCR para extração e amplificação do DNA:
Ciclo 1: 95 ºC/ 5 minutos
Ciclo 2: 94 ºC/ 45 segundos, 60 ºC/ 45 segundos e 72 ºC/ 1 minuto
Ciclo 3: 72 ºC/ 10 minutos
Total de ciclos: 35
Após a reação de PCR, cerca de 20 µl do DNA foram aplicados em gel de agarose (1
%) diluído em tampão TAE (Tris Acetato EDTA) para avaliação do tamanho do
recombinante. Em seguida, o gel contendo a amostra foi fotografado por um sistema ligado
a um transluminador onde a banda de DNA de interesse foi comparada ao marcador (1 kb
plus DNA ladder – Life Technologies, Califórnia, Estados Unidos).
Considerando que a concentração do DNA (obtido pela reação de PCR) não é
suficiente para clonagem no vetor de expressão pEGFP-N1, inicialmente esse cDNA foi
inserido no vetor pGEM – T Easy (plasmídeo) para amplificação do cDNA do WT ou do
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S418H (recombinantes), de acordo com o protocolo do pGEM-TEasy (Promega, Wisconsin,
Estados Unidos). Para tal, os plasmídeos recombinantes (WT ou S418H + pGEM-TEasy)
foram inseridos em bactérias E.coli competentes pela técnica de “heat shock”. Após a
inserção, as bactérias foram plaqueadas em meio seletivo com antibótico (para pGEM-TEasy
utiliza-se ampicilina), a fim de selecionar as colônias positivas, ou seja, aquelas que contêm
os plasmídeos recombinantes. Estes plasmídeos foram purificados das bactérias utilizando o
kit miniprep (Promega). Uma alíquota de cada amostra dos plasmídeos recombinantes foi
utilizada para análise do tamanho do cDNA, por eletroforese em gel agarose (1 %) e os pesos
moleculares das bandas de cDNA foram comparadas com o peso molecular do marcador (1
kb plus DNA ladder - Life Technologies, Califórnia, Estados Unidos) enquanto que outra
alíquota dos plasmídeos recombinantes foi sequenciada e os clones positivos foram
selecionados para clonagem no vetor de expressão.
O vetor da linha GFP (“Green Fluorescent Protein”) quando ligado ao cDNA de
interesse, permite a identificação da proteína transfectada através de microscopia de
fluorescência. Isso se deve ao fato de que, ao ser excitado em um comprimento de onda de
cerca de 488 nm, emite fluorescência de coloração verde. Dessa forma, para esse estudo foi
selecionado o vetor de expressão pEGFP-N1 onde tanto esse vetor quanto os plasmídeos
recombinantes foram linearizados por clivagem, utilizando enzimas de restrição específicas:
XhoI e HindIII. Após a linearização, os recombinantes foram ligados ao pEGFP-N1 nos sítios
dessas enzimas, através da enzima T4 DNA-ligase (Figura 10). Novamente, os recombinantes
WT ou S418H + pEGFP-N1 foram inseridos em bactérias E.coli e as colônias positivas foram
selecionadas por meio do antibiótico (kanamicina). Após essa etapa, os recombinantes foram
purificados das bactérias utilizando o kit mini e maxiprep (Promega, Wisconsin, Estados
Unidos). Seguinte a purificação, foi confirmada a ligação do cDNA de interesse (WT ou
S418H) com o vetor de expressão (pEGFP-N1) incubando-os com as enzimas de restrição
HindIII e XhoI por 1 hora a 37 °C, a fim de linearizá-los. Após 1 hora, as amostras foram
aplicadas no gel de agarose (1 %), procedimento esse, que confirmou o tamanho da banda do
cDNA e do vetor. Assim como para os plasmídeos recombinantes WT ou S418H + pGEMTEasy, outra amostra de 5 μl contendo os recombinantes ligados ao pEGFP-N1 foi
sequenciada, a fim de comprovar sua integridade. Os recombinantes WT ou S418H/pEGFPN1 que estavam com a sequência de aminoácidos correta e íntegra foram transfectados no
modelo celular escolhido para o desenvolvimento do trabalho.
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Figura 9 - Esquema do recombinante hSGLT1-wt/pEGFP-N1 com os sítios de restrição das
enzimas XhoI (sense) e Hind III (antisense).

XhoI
hSGLT1-wt / pEGFP-N1

Hind III

FONTE: (SILVA, 2010).

3.1.1 cDNA do WT
O cDNA do hSGLT1 WT obtido das células Caco-2 (Figura 10) possui cerca de 1995
pb e está de acordo com o BLAST (gi: 4507030, anexo 1).
Figura 10 - Produto de RT-PCR de células Caco-2 por eletroforese em gel de agarose (1%).
M

2000 pb

1

hSGLT1 (1995 pb)

500 pb

M= Marcador (1Kb DNA Ladder); 1= cDNA de hSGLT1 (1995 pb); pb = pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).
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3.1.2 Clonagem do cDNA do WT no vetor pGEM-TEasy
O cDNA do WT obtido por RT-PCR, foi diretamente inserido no vetor pGEM-TEasy.
A figura 11 representa o experimento de clivagem do plasmídeo recombinante (WT + pGEMTEasy) com as enzimas de restrição HindIII e XhoI, o qual resultou em dois fragmentos
desejados: vetor pGEM-TEasy (3.015pb) e hSGLT1 - WT (aproximadamente 1.995pb).
Figura 11 - Análise do produto de clivagem do plasmídeo recombinante (WT + pGEMTEasy).
M

Vetor
WT

3000 pb
2000 pb

Plasmídeo recombinante com enzimas de restrição HindIII e XhoI, por eletroforese em gel de
agarose (1%). pGEM-TEasy = 3015 pb e WT = 1995 pb; M= Marcador (1Kb DNA Ladder);
pb = pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).

3.1.3 Clonagem do DNA do WT no vetor pEGFP-N1
Antes da clonagem do cDNA WT no vetor de expressão pEGFP-N1, esse vetor foi
linearizado por clivagem, utilizando as enzimas de restrição específicas HindIII e XhoI. Após
essa etapa, utilizando a T4 DNA-ligase, o cDNA WT (que foi clivado do vetor pGEM-TEasy)
foi inserido no vetor pEGFP-N1 nos sítios das enzimas de restrição, citadas anteriormente.
Após essa inserção, o plasmídeo recombinante (WT + pEGFP-N1) foi clivado (para a
confirmação da ligação com o cDNA de interesse), utilizando as enzimas de restrição HindIII
e XhoI, resultando em 2 fragmentos desejados (Figura 12): pEGFP-N1 (4.700pb) e WT
(1.995 pb).
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Figura 12 - Análise do produto de clivagem do plasmídeo recombinante (WT + pEGFP-N1).

M
5000 pb

Vetor

2000 pb

WT

Plasmídeo recombinante com as enzimas de restrição HindIII e XhoI por eletroforese em gel de
agarose (1 %); pEGFP-N1 (4700 pb) e WT (1995 pb); M= Marcador (1Kb DNA Ladder); pb =
pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).

3.1.4 Sequenciamento dos ácidos nucleicos do hSGLT1-WT
Após sua amplificação do cDNA do hSGLT1-WT inserido no vetor pEGFP-N1 foi
submetido ao sequenciamento de seus ácidos nucleicos. As figuras 13 e 14 comprovam a
integridade dos aminoácidos do WT, incluindo os sítios das enzimas Hind III e XhoI,
previamente inseridos.
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Figura 13 - Sequência sense dos ácidos nucléicos do WT inserido no vetor de expressão
pEGFP-N1.

FONTE: (SILVA, 2012).
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Figura 14 - Seqüência antisense dos ácidos nucléicos do WT inserido no vetor de expressão
pEGFP-N1.

FONTE: (SILVA, 2012).

3.1.5 Construção do mutante S418H
Vários estudos demonstram que no SGLT1, a Serina 418 encontra-se na região
citoplasmática, sendo um possível sítio de fosforilação para PKA (WRIGHT et al., 1997,
FAHAM et al., 2008). Dessa forma, no atual estudo foi construído o mutante (também
denominado S418H), no qual a Serina 418 foi substituída por Histidina, conforme esquema
abaixo (Figura 15).
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Figura 15 - Esquema da sequência da alça citoplasmática (entre os TM 9 e 10) da nova
estrutura secundária do hSGLT1 baseada na estrutura do vSGLT. Aminoácido
mutado (Serina 418) em destaque.

412

418 419

K V R K R A S E
H

Wild Type (WT)

Mutante (S418H)

FONTE: (SILVA, 2012).

Assim, conforme descrito para o WT, o produto de PCR referente ao S418H foi
diretamente clonado no vetor pGEM-TEasy. A Figura 16 indica que a clivagem do
recombinante com as enzimas de restrição HindIII e XhoI, a qual resultou em dois fragmentos
desejados: vetor pGEM-TEasy (3.015pb) e S418H (1.995pb).
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Figura 16 - Análise do produto de clivagem do plasmídeo recombinante (S418H + pGEMTEasy).
M

Vetor

3000 pb
2000 pb

S418H

Plasmídeo recombinante com enzimas de restrição HindIII e XhoI por eletroforese em gel de
agarose (1%). pGEM-TEasy (3015 pb) e S418H (1995 pb) M= Marcador (1Kb DNA Ladder); pb
= pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).

O cDNA do S418H (separado do vetor pGEM-TEasy) foi inserido, utilizando a
enzima T4 DNA-ligase, no vetor de expressão pEGFP-N1 (após sua linearização utilizando
enzimas de restrição HindIII e XhoI). A figura 17 representa o experimento de clivagem do
plasmídeo recombinante, o qual resultou em 2 fragmentos desejados: pEGFP-N1 (4.700pb) e
S418H (1.995 pb).
Figura 17 - Análise do produto de clivagem do recombinante S418H.
M
3000 pb

Vetor

2000 pb

hSGLT1-S418H

Plasmídeo recombinante com as enzimas de restrição Hind III e Xho I e posterior análise através
de eletroforese em gel de agarose (1 %); pEGFP-N1 (4700 pb) e cDNA do S418H (1995 pb);
M= Marcador (1Kb DNA Ladder); pb = pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).
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3.1.6 Sequenciamento dos ácidos nucleicos do S418H
Após a amplificação do S418H no vetor pEGFP-N1, os ácidos nucleicos do cDNA do
S418Hforam sequenciados. A figura 18 demonstra uma parte desse sequenciamento que
possui a região de substituição da Serina 418 (TCT) por Histidina (CAT).

Figura 18 - Parte da sequência do S418H no vetor de expressão pEGFP-N1 demonstrando a
região de substituição Serina por Histidina.
Mutante 1 – hSGLT1 – S418H

FONTE: (SILVA, O. B., 2012).

3.2 Modelo experimental – células HEK-293
Os estudos foram realizados em Human Embrionic Kidney cells (HEK-293), as quais
foram adquiridas da “American Type Culture Collection”. Para que essas células formassem
uma monocamada confluente, foram cultivadas em meio de cultura DMEM “low glucose”
(“Dulbecco's Modified Eagles's Médium-Gibco – baixa glicose”). Esse meio, continha, além
dos nutrientes básicos, 5 mM de glicose, 25 mM de NaHCO3, 10 % de soro fetal bovino,
penicilina (50 unidades/ml), estreptomicina (50 ug/ml), L-glutamina (2 mM) e o pH foi
ajustado a 7.2. A cada semana essa monocamada foi tripsinizada, utilizando 0.05 % de
tripsina, 0.53 mM de EDTA e tampão fosfato salino (PBS), a fim de remover as células do
recipiente de cultura e transferi-las para novos frascos, multiplicando assim, a linhagem
celular.
Contudo, antes da transfecção, as células foram tratadas com tripsina e transferidas
para uma placa de 6 poças, onde ao atingir uma confluência de cerca de 80 % foram
transfectadas com os recombinantes WT ou S418H/pEGFP-N1. As células HEK-293 não
transfectadas (NT) foram transferidas e cultivadas em uma placa de 6 poças até atingir uma
confluência de cerca de 80 %. Após esse período, as células confluentes foram lavadas com
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meio Opti-MEM e em seguida, incubadas (dentro da incubadora de CO2) com a solução
contendo 6 g de cDNA WT ou S418H + 10 l de Lipofectamina 2000 diluídos em 1 ml de
Opti-MEM + /1 ml de Opti-MEM, por 5 horas.
Como nesse estudo foi utilizada a técnica de expressão estável, após a transfecção, as
células foram cultivadas utilizando meio DMEM baixa glicose suplementado com 2 mg/ml de
Geneticina (G418- antibiotíco específico para selecionar os clones contendo os
recombinantes), até a conclusão da seleção dos clones positivos. Para seleção, os clones
foram, inicialmente, visualizados por microscopia confocal (imunofluorescência direta) e, em
seguida, selecionados com discos, os quais delimitaram a área a ser tripsinizada. A
tripsinização da área interna do disco facilitou a obtenção de um maior número de células
contendo os recombinantes transfectados para que essas pudessem crescer em maior
quantidade nas placas de cultura. Dessa forma, 15 dias após a transfecção as células
transfectadas com WT ou S418H passaram a ser cultivadas em DMEM baixa glicose
suplementado com 0.5 mg/ml de Geneticina.
Para a realização de todos os experimentos (descritos a seguir), as células HEK-293:
não transfectadas (NT), transfectadas com WT ou transfectadas com S418H foram tratadas 20
dias com meio DMEM baixa glicose (glicose 5 mM) ou alta glicose (glicose 25 mM). Vale
ressaltar que para as células transfectadas, tanto o DMEM baixa ou alta glicose foram
suplementados com 0.5 mg/ml de Geneticina (durante todo o tratamento), a fim de garantir a
seleção dos clones.
3.3 Análise da expressão protéica por Western blot
Para os experimentos de Western blot, após os 20 dias de tratamento, seja na
situação controle, ou no tratamento crônico, as células HEK-293 NT, transfectadas com WT
ou S418H foram cultivadas em placas de petri com 6 poços. Em algumas situações, além do
tratamento de 20 dias, as células foram incubadas 30 minutos antes do experimento com H89 (10-6 M) ou D-manose (50 mM). Após os tratamentos, as células foram removidas por
raspagem utilizando o tampão “radioimunoprecipitation tampão assay” (RIPA) [(in mM) 50
mM NaCl, 0.1% SDS, 0.5% sodium deoxycholate, 1% Triton X-100; pH 7.4), acrescidos de
inibidores de protease e fosfatase. O homogeneizado celular foi centrifugado (30.000 g) por
10 min e o sobrenadante foi coletado e diluído em tampão de amostra para eletroforese
(Tris-HCl 62.5 mM, pH 6.8, SDS 2 %, glicerol 20 %, β-mercaptoetanol 1.96 % e azul de
bromofenol 0.05 %)]. Em seguida, as amostras contendo cerca de 50 ug de proteína, foram
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aplicadas, juntamente com um padrão de massa molecular específico (Bio-Rad, Califórnia,
Estados Unidos), no gel de poliacrilamida (10 %, com espessura de 1.5 mm), o qual foi
submerso em tampão de eletroforese (Tris-base 25 mM, glicina 190 mM, SDS 0.1 % e pH
8.3). A corrida das amostras no gel foi efetuada a 150 Volts, sendo interrompida quando a
linha do corante de azul de bromofenol atingiu a extremidade inferior do gel.
Após a corrida do gel de poliacrilamida-SDS, para que os polipeptídeos contidos no
gel fossem transferidos para uma membrana de PVDF (hydrophobic polyvinylidene
difluoride) (Amersham Hybond-LFP, GE Healthcare Life Sciences, Estados Unidos), essa
membrana foi previamente hidratada com metanol 100 % por 1 min, também foi lavada 2x
de 15 min (cada) com água destilada e foi submersa em tampão de transferência gelado
(Tris base 25 mM, glicina 190 mM, pH 8.3) por 2 min.
A transferência dos polipeptídeos para a membrana de PVDF foi realizada por um
sistema do tipo sanduíche, submerso em tampão de transferência gelado (descrito
anteriormente), sobre o qual se aplicou uma voltagem de 100 V, durante 1 hora. Após a
transferência, para evitar ligações inespecíficas do anticorpo na membrana de PVDF, essa
membrana foi incubada em solução de bloqueio (TBS-T [in mM = NaCl 150 mM, Fosfato
de Sódio Monobásico (2.8 mM), Fosfato de Sódio Dibásico (7.2 mM), leite em pó
desnatado ou albumina (5%), Tween 20 (0.1 %)]), utilizando leite em pó desnatado ou
albumina, de acordo com as recomendações dos fabricantes dos anticorpos, por 2 horas.
Após o período de bloqueio, a membrana foi incubada com anticorpo primário específico
previamente diluído em solução de TBS-T (com leite ou albumina), a 4 °C “overnight”.
No dia seguinte, a fim de remover o excesso desse anticorpo primário, foram
realizadas 3 lavagens de 15 min (cada), utilizando a solução de TBS-T (sem leite ou
albumina). Em seguida, a membrana foi incubada com anticorpo secundário conjugado
específico previamente diluído em solução de TBS-T (com leite ou albumina), por 1 hora.
Após esse período, a fim de remover o excesso de anticorpo secundário, foram realizadas 3
lavagens de 15 min (cada), utilizando a solução de TBS-T (sem leite ou albumina).
Para observar o resultado, após essas etapas, a membrana foi tratada com o reagente
para imunodetecção “Enhanced Chemiluminescence” (ECL da Amersham, GE Healthcare
Life Sciences, Estados Unidos) por 1 minuto e foi exposta em um filme (HyperfilmTM MP
da Amersham, GE Healthcare Life Sciences, Estados Unidos) dentro de um cassete
específico, por 30 segundos ou mais. As bandas positivas e com peso molecular corretos
foram estatisticamente analisadas e comparadas com seus respectivos controles, como
descrito no item 3.6.
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3.4 Biotinilação
Para os experimentos de biotinilação, as células HEK-293: 1) NT, 2) transfectadas
com WT ou 3) transfectadas com S418H foram cultivadas em placas de Peri com 6 poças
(até formar uma monocamada com 80% de confluência) e foram tratadas 20 dias com
DMEM baixa (glicose 5 mM) ou alta glicose (glicose 25 mM). Além disso, em algumas
situações, essas células também foram pré-tratadas com H-89 (10-6 M) ou D-manose (50
mM) por 30 minutos, antes da realização dos experimentos.
Após esses tratamentos, o meio de cultura (DMEM) foi removido e a monocamada
foi lavada com uma solução denominada tampão Ca-Mg [(in mM) NaCl-150, NaH2PO4-0.9,
CaCl2-0.1, MgCl2-1, pH 7.4)]. Após essa lavagem a monocamada foi exposta a uma solução
de biotina [1.5 mg/ml EZ-Link Sulpho-NHS-SS-Biotin (Pierce, Rockford, IL) NaCl-150
mM, Triethanolamine-10 mM, CaCl2-2 mM, pH 7.4] a 4 oC, com agitação, por 1 hora.
Depois desse período, a monocamada foi incubada com o tampão Ca-Mg-glicina [(in mM)
glicina-100, NaCl-150, NaH2PO4-0.9, CaCl2-0.1, MgCl2-1, pH 7.4)] por 20 minutos. Para a
remoção da glicina, a monocamada foi lavada com o tampão Ca-Mg (citado anteriormente).
Após essa lavagem, as células foram lisadas com 1 ml de tampão RIPA [(in mM) 50 mM
NaCl, 0.1 % SDS, 0.5 % sodium deoxycholate, 1 % Triton X-100; pH 7.4)], acrescidos de
inibidores de protease e fosfatase. Ao lisado (diluído em 1 ml de tampão RIPA) foi
adicionado 100 µl de estreptavidina. Assim, esse lisado com estreptavidina foi incubado a 4
o

C, “overnight”.
No dia seguinte, o lisado com estreptavidina foi centrifugado a 14.000 rpm por 10

minutos, formando um pellet. Cerca de 40 µl do sobrenadante foi recolhido para análise da
expressão de actina e o restante foi desprezado, sobrando apenas o pellet. Esse pellet foi
ressuspendido com 1 ml de tampão RIPA (anteriormente citado), centrifugado a 30.000 g
por 1 minuto e o sobrenadante foi desprezado, sobrando somente o pellet. Esse processo foi
repetido cerca de 3 vezes, com o intuito de remover a resina presente na estreptavidina.
Após essas lavagens, o pellet foi ressupendido em tampão Laemmli (Tris-HCl 62.5
mM pH 6.8, SDS 2 %, glycerol 20 %, β-mercaptoethanol 1.96 %, bromophenol blue 0.05
%), acrescidos de inibidor de protease e fosfatase, e centrifugados a 30.000 g por 2 min.
Uma das funções do tampão Laemmli na biotinilação é dissociar a resina das proteínas
ligadas a biotina e estreptavidina fazendo com que essas proteínas permaneçam no
sobrenadante (fração biotinilada). Assim, a fração biotinilada foi analisada pela técnica de
Western blot, utilizando anticorpos específicos para SGLT1, SGLT2 e GFP. As bandas
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positivas e com pesos moleculares corretos foram estatisticamente analisadas e comparadas
com seus respectivos controles, como descrito no item 3.6.
3.5 Avaliação do pHi através de microscopia de fluorescência
As medidas de pHi foram realizadas por microscopia de fluorescência, utilizando a
sonda intracelular fluorescente BCECF (2’, 7’- biscarboxietil - 5,6 – carboxifluoresceina), o
qual é sensível a concentração de H+, segundo o protocolo de Rink; Trein; Pozzan, (1982).
A utilização do BCECF como sonda fluorecente se baseia no fato de que a forma
não fluorescente - BCECF-acetoxi-metil ester ou BCECF-AM – atravessa facilmente a
membrana (por ser lipossolúvel) e, uma vez no interior da célula, se torna impermeável por
ação das esterases intracelulares, pois essas removem rapidamente o resíduo acetoximetil
(AM), tornando a molécula hidrossolúvel (Figura 19).
Adicionalmente, o pK da reação do BCECF com o H+ é de 6.98 (BOYARSKEE et
al., 1988), sendo um bom indicador para medidas de pHi que variam entre 6,5 e 7,5 como as
que ocorrem durante nossos experimentos. Na acidificação do pHi (após pulos ácido), o
BCECF é protonado e sua intensidade fluorescente diminui, mas na alcalinização
intracelular ocorre o oposto, aumentando assim, sua intensidade fluorescente.
Figura 19 - Esquema ilustrativo da entrada da molécula BCECF-AM (lipossolúvel) na
célula e a ação das esterases intracelulares sobre essa molécula tornando-a
hidrossolúvel.
CÉLULA

BCECF

BCECF‐AM

AM

ESTERASE

DIFUSÃO

FONTE: (SILVA, 2012).
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Em nossos experimentos, a amostra com BCECF foi excitada em 440 nm
(comprimento de onda do espectro relativamente insensível ao pHi e considerado
comprimento de onda isosbéstico) e em 495 nm (comprimento de onda do espectro
altamente sensível ao pHi). A emissão ocorreu em 530 nm (amplitude proporcional ao pH
do meio). Para descartar as variações nas intensidades de fluorescência por exemplo,
induzidas pela perda do fluorescente, foi utilizada a razão da intensidade fluorescente (IF)
(R=I495nm/I440nm), que corresponde a um pHi específico (Figura 20).

Figura 20 - Gráfico representativo dos espectros do BCECF-AM.

FONTE: Molecular Probes (Life Technologies, Califórnia, Estados Unidos).

Para a leitura da fluorescência emitida pela amostra, foi usado o modelo operacional
do microscópio de fluorescência esquematizado na figura 21. A luz proveniente de duas
lâmpadas de Xenônio (de 150 W cada) foi conduzida através de fibras ópticas até os filtros
de interferência (para comprimentos de onda de 440 nm e 495 nm), que selecionam os
comprimentos de onda desejados e a passagem da luz foi controlada por dois “shutters”
(interruptores do caminho óptico). Durante o experimento, os ciclos dos shutters
intercalaram-se no estado aberto (por 150 ms) e fechado (por 5000 ms), garantindo a
independência das medidas nos dois comprimentos de onda. Em seguida, a luz foi
conduzida por duas fibras ópticas até o espelho dicróico (ED), que refletiu os comprimentos
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de onda inferiores a 510 nm. Desse espelho, a luz passou pela objetiva do microscópio,
excitando (nos comprimentos de onda de 440 m e 495 m) a amostra. Assim, a amostra
emitiu uma fluorescência acima do comprimento de corte do espelho (510 m). Essa
emissão atravessou uma placa perfurada, para evitar a influência de raios dispersos pela
objetiva, e foi coletada por um fotomultiplicador, que gerou uma corrente proporcional à
potência da luz de 530 m. Essa corrente, então, foi amplificada e convertida em um sinal
digital, que foi adquirido por um microcomputador.

Figura 21 - Esquema do microscópio de fluorescência utilizado para os estudos de pHi.
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Espelho Dicróico
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FONTE: (BORON; BOYARSKY, 1988).

Para que os valores de razão de fluorescência fossem convertidos em valores de pHi,
as células foram expostas a uma solução contendo alta concentração de K+ e Nigericina
(Solução 7, Tabela 2). Essa técnica é conhecida como Curva de Calibração com Nigericina
(THOMAS et al., 1979). Por ser um ionóforo carboxílico, ou seja, uma molécula
lipossolúvel que introduz um poro hidrofílico na membrana e permite a passagem de íons
através dessa, a forma básica de atuação da Nigericina (antibiótico derivado da
Streptomyces hygroscopicus) é a capacidade que esse antibiótico tem de aumentar a
permeabilidade da membrana celular a íons, principalmente H+ e K+. Assim, à medida que a
Nigericina iguala a concentração de K+ extra ([K+]o) com a concentração de K+ intracelular
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([K+]i), o mesmo acontece com a concentração de H+ extra ([H+]o) e intracelular ([H+]i)
(CHAILLET; BORON, 1985). Dessa forma, em nossos experimentos (ao utilizar a
Nigericina), quando o pH extracelular (pH o) foi ajustado para valores conhecidos (6.0, 6.5,
7.0 ou 7.5), foi possível medir os valores de razão de fluorescência correspondentes aos
valores conhecidos de pHo, os quais conseqüentemente, corresponderam aos de pHi.
Além disso, os dados obtidos com a curva de calibração foram normalizados pela
razão de fluorescência e posteriormente, o “slope” da curva foi utilizado para converter os
valores de fluorescência em pHi (Figura 22).
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Figura 22 - Curva de calibração em células HEK 293, com o uso de nigericina (10 μM).
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FONTE: (SILVA, 2012).

Assim, para a realização dos experimentos de pHi, as células HEK-293: 1) NT, 2)
transfectadas com WT ou 3) transfectadas com S418H foram tratadas 20 dias com DMEM
baixa (glicose 5 mM) ou alta glicose (glicose 25 mM). Uma semana antes de completar os
20 dias de tratamento, o três tipos de células (NT, WT e S418H) foram cultivados sobre
lamínulas de vidro (as quais foram adicionadas nas placas de Petri com 6 poças, ou seja, 1
lamínula para cada poça) e cresceram até formar uma monocamada com 80 % de
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confluência sobre essas lamínulas. Além disso, em algumas situações, essas células também
foram pré-tratadas (30 minutos antes do experimento) com H-89 (10-6 M) ou S3226
(inibidor específico do NHE3, 100 µM).
As soluções experimentais utilizadas tiveram, em todas as etapas do experimento, a
concentração de glicose alterada para os valores desejados e a osmolaridade foi mantida
em torno de 290-300 mOsm, pois a concentração de NaCl foi recalculada. Assim, para
células tratadas 20 dias com DMEM baixa glicose (condição controle) a concentração de
glicose utilizada nas soluções experimentais foi de 5 mM (situação controle), enquanto
que para células tratadas 20 dias com DMEM alta glicose (tratamento crônico) a
concentração de glicose utilizada foi de 25 mM. Além disso, para avaliar o efeito do H-89
(10-6 M; inibidor da PKA) e do S3226 (100 µM; inibidor do NHE3) esses inibidores foram
diluídos nas soluções utilizadas em todas as etapas dos experimentos.
Dessa forma, após todos os tratamentos citados anteriormente, as lamínulas de vidro
(contendo a monocamada de células) foram colocadas em uma câmara de acrílico
termorregulada (temperatura mentida a 37 C) que estava montada na platina do
microscópio de epifluorescência invertido (108 da Nikon-draphot TMD). Porém, antes de
iniciar o experimento, essas lamínulas foram incubadas, dentro da câmara, com solução de
baixa ou alta glicose, contendo 10 M de BCECF-AM, por 10 minutos (Soluções 3 e 4,
respectivamente, Tabela 2).
Para remover o excesso de BCECF, as células foram lavadas com solução de baixa
ou alta glicose (Solução 1 e 2, respectivamente, Tabela 2) e o registro da razão de
fluorescência foi realizado por cerca de 10 minutos, até a estabilização da curva (curva
controle). Importante ressaltar que, dentro da câmara, a substituição das soluções foi
realizada utilizando pipetas do tipo pasteur.
Em seguida, as soluções de baixa ou alta glicose, foram substituídas por uma
solução contendo 20 mM de NH4Cl (Solução 5 e 6, Tabela 2) e permaneceram em contato
com as células por 2 minutos (Boron; De Weer, 1976). Durante esse período, foi observado
uma alcalinização transitória do pHi, devido a entrada de NH3 (amônia) na célula, que ao
reagir com o H+ intracelular, forma o NH4+ (íon amônio) de acordo com a reação (2):
+

NH3 + H+  NH4

(2)

O pKa desta reação é de 9.2, enquanto que o pHi era de, aproximadamente, 7.2 (2
unidades de pH abaixo do valor de pKa do tampão NH3/NH4+). Assim, NH3 foi altamente
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+

eficiente para tamponar o H+, pois nesse exemplo, a concentração de NH4 era 100 vezes
mais alta do que a concentração de NH3.
Após os 2 minutos de contato com a solução de NH4Cl, essa foi substituída por uma
solução contendo baixa ou alta glicose (Solução 1 e 2, respectivamente, Tabela 2). Essa
etapa permitiu uma abrupta acidificação do pHi, fato ocorrido devido à dissociação do NH4+
intracelular em NH3 e H+, com posterior saída de NH3, carregando assim, as células com o
H+. Dessa forma, o H+ foi extruído do meio intracelular por mecanismos de transporte
específicos (extrusores de ácido) que levaram à recuperação do pHi, próximo ao seu valor
basal inicial (Figura 23).

Figura 23 - Experimento típico da recuperação do pHi em células HEK-293.
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Experimento realizado após o pulso ácido com NH4Cl e representação esquemática da entrada
e saída de NH3/NH4+ da célula. C = Controle (Na+ = 138 mM)
FONTE: (SILVA, 2012).

O cálculo da velocidade de extrusão celular de H+, após o pulso ácido com NH4Cl,
utilizou a regressão linear dos valores de pHi encontrados nos dois primeiros minutos, pelo
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método dos quadrados mínimos. A velocidade de extrusão celular de H+ foi expressa pelo
valor do coeficiente angular da reta de regressão (dpHi/dt). Ou seja (3):
y = a + bx, sendo b = dpHi/dt

(3)

3.6 Análise estatística dos experimentos
Os resultados referentes às medidas de pHi e densidade de pixels dos experimentos
de Western blot e biotinilação, foram apresentados como valor médio ± erro padrão (n° de
experimentos). Para os experimentos de Western blot e biotinilação, a intensidade dos blots
foi avaliada por densitometria óptica, utilizando o software Scion Image (imlD – Pharmacia
Biotech, Uppsala, SW). Para os experimentos de Western blot os valores foram
normalizados pelos valores médios das actinas de cada experimento, enquanto que para os
experimentos de biotinilação os grupos foram comparados com seus respectivos controles,
uma vez que a actina pertence à outra fração celular.
A análise estatística de todos os resultados foi realizada por Teste t, pareado e/ ou
não pareado, e análise de variância (ANOVA), duas vias, medidas repetidas ou
completamente randomizada. Quando a ANOVA apresentou significância estatística, o teste
post-hoc de Bonferroni foi aplicado. Os resultados foram considerados estatisticamente
significantes para valores de p < 0,05.
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3.7 Drogas e reagentes
Nesse trabalho foram utilizadas as seguintes drogas ou reagentes:
a) Sigma: Sacarose (0.45 M), Nigericina (0.01 mM) e Florizina (100 µM);
b) Calbiochem: H-89 [N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl; 10-6 M];
c) Molecular probes: 2′,7′-bis(carboxyethyl)-5,6-carboxyfluorescein acetoxymethyl ester
(BCECF/AM; 0.01 mM));
d) Amersham: sistema de quimioluminescência para western blot e membrana de PVDF;
e) Cultilab: soro fetal bovino e tripsina;
f) Abcam: anticorpos monoclonal anti-NHE1 (1:1000), anti-p-NHE3 (1:2000), antiSGLT2 (1:1000), anti-α-actina (1:10000);
g) Jackson ImmunoResearch: anticorpos secundários anti-mouse (de 1:1000 a 1:10000) e
anti-rabbit (de 1:1000 a 1:6000);
h) Cell Signaling: anti-p-PKA (1:3000), anti-GFP (1:1000), anti-Ezrin (1:2000) e antiNHERF1 (1:2000);
i) anti-SGLT1 (8821; 1:3000) e seu peptídeo (0.5 µg/ml) foram gentilmente concedidos
pelo Dr. Ernest M. Wright ( Universidade da Califórnia – Los Angeles);
j) Invitrogen e Fischer Scientific: as demais drogas e reagentes.
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Tabela 2 - Composição das soluções utilizadas nos experimentos com células HEK-293.

Sol.1

Sol.2

Sol.3

Sol.4

Sol.5

Sol.6

Sol.7

Baixa

Alta

BCECF

BCECF

NH4Cl

NH4Cl

Nigericina

Glicose

Glicose

Baixa

Alta

Baixa

Alta

(5 mM)

(25 mM)

Glicose

Glicose

Glicose

Glicose

NaCl

138

136

138

136

140

136

20

KCl

5

5

5

5

5

5

130

CaCl2

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1

MgCl2

-----

----

----

----

----

----

1

MgSO4

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

----

NaH2PO4

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

----

HEPES

10

10

10

10

10

10

5

Glicose

5

25

5

25

5

25

----

NaOH

8

5

8

8

8

8

----

NH4Cl

---

----

----

----

20

20

----

Nigericina

----

----

----

----

----

----

0,01

NaHCO3

----

----

----

----

----

----

----

BCECF

----

----

0,01

0,01

----

----

----

pH

7,4

7,4

7,4

7,4

8,0

8,0

6,0 / 6,5

Reagentes

7,0 e 7,5
As concentrações dos reagentes estão expressas em mM. A osmolalidade das soluções estava em
torno de 290-300 mOsm (Sol = Solução).
FONTE: (SILVA, 2012).
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4 RESULTADOS
4.1 Primeira fase do estudo – expressão de hSGLT1-WT e mutante hSGLT1-S418H
Dados recentes de nosso laboratório (BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRASOUZA, 2011), juntamente com os achados de Lang et al. (2003), demonstraram que as
células HEK-293 expressam, endogenamente, as duas isoformas de SGLT (SGLT1 e SGLT2)
e as duas isoformas de NHE (NHE1 e NHE3). Diante deste fato, a transfecção dos
recombinantes hSGLT1-wild type (WT) e hSGLT1-mutante (S418H), nessa mesma linhagem
celular, permitiu que avaliássemos diferentes parâmetros sem que as características funcionais
dessas células fossem prejudicadas. Além disso, com o intuito de investigar separadamente a
atividade dos NHEs, foi utilizado um inibidor específico para NHE3 {3-[2-(3-guanidino-2methyl-3-oxo-propenyl)-5-methylphenyl]-N-isopropylidene-2-methyl-acrylamide
dihydrochloride; S3226; 100 µM}.
4.1.1 Imunofluorescência
Uma vez que o vetor fluorescente pEGFP-N1 foi utilizado para a transfecção dos
recombinantes WT ou S418H em células HEK-293, tornou-se possível, observar por
imunofluorescência, a eficiência da transfecção de ambos os recombinantes, conforme
apresentado na figura 24 (A, B e C). As células HEK-293 não transfectadas (NT), estão
representadas somente com luz refletida e as transfectadas com WT ou S418H, representadas
com a coloração verde (imagem obtida em um comprimento de onda para excitação de 488
nm). Esses resultados indicam que os recombinantes foram transfectados com sucesso,
favorecendo a utilização das células transfectadas para os experimentos subsequentes.
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Figura 24 - Imunofluorescência de células HEK-293 na vigência de glicose 5 mM.
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A) Células HEK-293 não transfectadas (NT); B) células HEK-293 transfectadas com hSGLT1+GFP
- wild type (WT); C) células HEK-293 transfectadas com hSGLT1+GFP - S418H (S418H).
FONTE: (SILVA, 2012).

4.1.2 Efeito da glicose 5 mM sobre a expressão de hSGLT1+GFP
Após a confirmação da transfecção por imunofluorescência, as células HEK-293: 1)
não transfectadas (NT), 2) transfectadas com WT ou com o mutante S418H foram tratadas por
20 dias com o meio de cultura - DMEM baixa glicose (que contém glicose 5 mM). Por
Western blot, se avaliou a expressão de hSGLT1 nas células NT e transfectadas com os
recombinantes (WT – hSGLT1+GFP) e (mutante S418H - hSGLT1+GFP). Conforme
apresentado na figura 25 (A e B), as células transfectadas apresentam alta expressão dos
recombinantes quando comparado com as células não transfectadas, confirmando assim a
eficiência do processo de transfecção. Além disso, pode se observar que a mutação não
interferiu na expressão total de hSGLT1+GFP. No entanto, quando se avaliou, por
biotinilação, a expressão dos recombinantes na membrana celular (Figura 25, C e D) se
observou que a expressão do recombinante hSGLT1+GFP/S418H na membrana foi
diminuída, quando comparada com o WT. Esses achados indicam que a serina 418 do
hSGLT1 é essencial para coordenar a distribuição do hSGLT1 entre o citosol e a membrana.
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Figura 25 - Expressão total e de membrana do hSGLT1+GFP (WT ou S418H).
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão do hSGLT1+GFP (recombinantes
WT ou S418H) e actina (α-actina) em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas
com WT ou S418H na vigência de glicose 5 mM. Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% com
50 µg de proteína [anti-GFP (1:1000/100 KDa); anti-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. B)
Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. α-actina = controle positivo.
Nº de experimentos = 3. C) Experimento de biotinilação demonstrando a expressão do GFP
(recombinantes WT ou S418H + GFP) na membrana em células HEK-293 transfectadas com
WT ou S418H na vigência de glicose 5 mM. Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% [anti-GFP
(1:1000/100 KDa). D) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. Nº de
experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).

4.1.3 Efeito da transfecção sobre a expressão total de hSGLT1 na vigência de glicose 5 mM e
25 mM
Considerando que as células HEK-293 expressam o hSGLT1 endógeno, é
importante investigar se nos modelos transfectados a glicose poderia interferir na expressão
das proteínas endógenas.
Como representado na figura 26 (A e B), na vigência de glicose 5 mM, a expressão
total de hSGLT1 (endógeno + transfectado) não foi modificada pela transfecção dos
recombinantes, indicando que nessa condição as células são capazes de modular a
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expressão total de hSGLT1, a fim de garantir o transporte adequado de glicose para o seu
interior.
Vale ressaltar que, para viabilizar os experimentos, 2 horas antes de expor a
membrana ao anticorpo primário (overnight), esse mesmo anticorpo foi incubado junto com
seu peptídeo (o qual reconhece e se liga na seqüência de aminoácidos específicos do
anticorpo). Assim, ainda na figura 26 (A) é possível verificar que houve o bloqueio da
banda do hSGLT1 pelo peptídeo, indicando que a banda encontrada nos experimentos que
avaliam a expressão de hSGLT1 é referente a proteína.
Dados recentes de nosso laboratório (BELOTO-SILVA et al., 2011), utilizando células
HEK-293 não transfectadas (NT), demonstraram que o tratamento com glicose 25 mM por 20
dias dessas células com glicose 25 mM por 20 dias não modificou a expressão total de
hSGLT1. Para avaliar se esse efeito do tratamento com glicose 25 mM por 20 dias se repetia
nas linhagens celulares transfectadas, experimentos de Western blot foram realizados (Figura
26, C e D) e demonstram que o tratamento com alta concentração de glicose não modificou a
expressão total dos recombinantes WT e S418H, indicando que as células são capazes de
controlar a quantidade total de hSGLT1, mesmo aumentando a concentração extracelular do
substrato.
Como um dos objetivos desse estudo foi avaliar a expressão e a localização celular das
proteínas transfectadas (WT e S418H), a partir dessa etapa, as células transfectadas com o
recombinante WT/hSGLT1+GFP foram consideradas grupo controle.
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Figura 26 - Expressão total de hSGLT1.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de hSGLT1 e actina (α-actina)
em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H. Figura
representando também o bloqueio da banda do SGLT1 pelo peptídeo (SGLT1 – 8821 +
peptídeo). Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína [anti-SGLT1 (8821)
concedido pelo Dr. Ernest M. Wright – 1:6000/ 60KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/
43KDa)]. α-actina = controle positivo. Nº de experimentos = 3. B) Gráfico representando os
valores médios da densidade de pixels. C) Experimento de biotinilação demonstrando a
expressão do SGLT1 na membrana em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na
vigência de glicose 25 mM. Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% [anti-SGLT1 (1:6000/60
KDa). D) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. Nº de experimentos
= 3.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.1.4 Expressão total e de membrana do hSGLT1+GFP na vigência de glicose 25 mM
Como na vigência de glicose 5 e 25 mM a expressão total de hSGLT1 não foi
diferente, experimentos de Western blot e de biotinilação foram realizados para identificar o
hSGLT1+GFP, a fim de avaliar o efeito do tratamento com glicose 25 mM por 20 dias sobre a
expressão total e de membrana apenas das proteínas transfectadas (WT e S418H). A figura 27
(A e B) demonstra que, nessa condição experimental, a expressão total de WT e S418H não
foi significantemente diferente. Esses resultados indicam que as células modulam a
quantidade total de proteínas, apesar da overexpressão. Além disso, a figura 27 (C e D)
demonstra que a expressão desses recombinantes na membrana não foi diferente, nessa
mesma condição experimental. Esses resultados indicam que na vigência de glicose 25 mM, a
substituição da Serina 418 por Histidina não foi suficiente para alterar a distribuição dessa
proteína na membrana celular, como acontece no tratamento com glicose 5 mM. Uma vez que
as proteínas por estarem na membrana podem ser consideradas ativas, a mutação,
aparentemente, não prejudica a função do SGLT1.
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Figura 27 - Expressão total e de membrana do hSGLT1+GFP.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão do hSGLT1+GFP (recombinantes WT
ou S418H) e actina (α-actina) em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT
ou S418H na vigência de glicose 25 mM. Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de
proteína [anti-GFP (1:1000/100 KDa); anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. B) Gráfico
representando os valores médios da densidade de pixels. α-actina = controle positivo. Nº de
experimentos = 3. C) Experimento de biotinilação demonstrando a expressão do GFP
(recombinantes WT ou S418H + GFP) na membrana em células HEK-293 transfectadas com WT
ou S418H na vigência de glicose 25 mM. Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% [anti-GFP
(1:1000/100 KDa). D) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. Nº de
experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.1.5 Expressão do SGLT2 na membrana
Trabalhos prévios de nosso Laboratório demonstraram que as células HEK-293
expressam também o SGLT2 (BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011).
Além disso, é bem descrito na literatura que o SGLT1 e o SGLT2 possuem uma cinética de
transporte de glicose diferente, apesar de possuírem alta similaridade em suas sequências (>
50 %), decidiu-se avaliar se as células transfectadas com o WT ou com o S418H são capazes
de alterar a expressão de SGLT2 na membrana de células tratadas com glicose 5 e 25 mM por
20 dias. Para tal, experimentos de biotinilação foram realizados e conforme apresentado na
figura 28 (A e B), foi observado que o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com
glicose 25 mM reduziu a expressão de SGLT2 na membrana das células transfectadas com o
mutante hSGLT1+GFP/S418H, indicando que essa tratamento favorece a permanência do
hSGLT1 mutado na membrana, fato que pode estar associado com a queda na expressão do
SGLT2 na mesma membrana.
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Figura 28 - Expressão do SGLT2 na membrana.
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de SGLT2 em células
HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 5 (G 5) ou 25 mM (G 25). Blot
em gel de SDS Poliacrilamida 10% [anti-SGLT2 (abcam – 1:1000/ 70KDa. Nº de experimentos =
3. B) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.*p<0.05 G5 vs G25 em
células transfectadas com S418H.
FONTE: (SILVA, 2012).

4.1.6 Efeito da PKA sobre a distribuição celular do hSGLT1+GFP e SGLT2
Considerando que a Serina 418 do SGLT1 pode ser um sítio modulado pela PKA
(SUBRAMANIAN et al., 2009; WRIGHT et al., 1997), se avaliou a possibilidade do
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias ativar essa cinase. Para tal, utilizando
experimentos de Western blot, se analisou a expressão total da PKA em sua forma ativa
(fosforilada), tanto em células transfectadas com WT quanto com S418H. A figura 29 (A e B)
mostra que a expressão de PKA fosforilada foi semelhante em células transfectadas com WT
e com S418H, indicando que o tratamento com glicose 25 mM ativa a PKA,
independentemente da proteína transfectada.
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Figura 29 - Efeito da glicose sobre a expressão da PKA fosforilada (p-PKA)
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de PKA fosforilada (p-PKA) e
actina (α-actina) em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigêcia de glicose 25
mM (G 25). Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína [anti-p-PKA (cell
signaling – 1:3000/ 55 KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)] α-actina = controle positivo.
Nº de experimentos = 3. B) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
FONTE: (SILVA, 2012).

O passo seguinte foi avaliar se na vigência de glicose 25 mM por 20 dias, a PKA está
envolvida, com a permanência do mutante S418H e a queda do SGLT2 na membrana celular.
Para tal, as células tratadas com glicose 25 mM receberam também um tratamento adicional
com H-89 (inibidor de PKA; 10-6 M) e em seguida, foram submetidas aos experimentos de
biotinilação para hSGLT1+GFP (WT ou S418H). A figura 30 (A e B) demonstra que a
inibição da PKA não diminuiu o efeito do tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com
glicose 25 mM sobre a expressão de WT ou S418H na membrana. Esses resultados indicam
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que nessa condição, a PKA, não parece estar envolvida com a expressão da proteína mutante
na membrana. Esses dados reforçam a importância da Serina 418 para o papel da PKA sobre
distribuição do SGLT1, mas não exclui a possibilidade de outra via intracelular atuar sobre o
SGLT1.
Além disso, a inibição da PKA reverteu, significantemente (~ 84 %), o efeito do
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias sobre a expressão de SGLT2 na membrana (Figura
31, A e B). Esses resultados indicam que a distribuição do SGLT2, nessa condição
experimental, é modulada pela PKA.

Figura 30 - Efeito da PKA sobre a expressão de GFP na membrana.
A
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de hSGLT1+GFP em
células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na
vigência de glicose 25 mM + H-89 (10-6 M, inibidor da PKA, G 25 + H-89). Blot em gel de SDS
Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína [anti-GFP (abcam – 1:1000/ 100KDa). Nº de
experimentos = 3. B) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Figura 31 - Efeito da PKA sobre a expressão de SGLT2 na membrana.
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de SGLT2 e em células
HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na vigência
de glicose 25 mM + H-89 (10-6 M, inibidor da PKA, G 25 + H-89). Blot em gel de SDS
Poliacrilamida 10% (anti-SGLT2 (abcam – 1:1000/ 100KDa). Nº de experimentos = 3. B) Gráfico
representando os valores médios da densidade de pixels. *p<0.05 WT (G 25) vs S418H (G 25);
#p<0.05 S418H (G 25) vs S418H (G 25 + H-89).
FONTE: (SILVA, 2012).

Juntos, esses resultados indicam que, em células HEK-293 transfectadas com S418H,
o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias: favorece a translocação da proteína mutante do
citosol para a membrana celular, portanto a serina 418 é essencial para a reciclagem do
SGLT1, permite a modulação da expressão do SGLT2 na membrana via PKA e, mostra que a
distribuição do SGLT1 entre o citosol e a membrana celular pode ser regulada por outros
fatores intracelulares.
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4.1.7 Presença do receptor de glicose (GPR1)
Considerando o efeito da glicose sobre a fosforilação da PKA nos resultados acima
descritos, surgiu uma questão: como a glicose extracelular seria capaz de ativar a PKA, que
está presente no meio intracelular? Estudos recentes em leveduras demonstraram a presença
de um sensor de glicose denominado GPR1 (G protein receptor – isoforma 1), o qual ativa a
PKA, pois é sensível a alterações na concentração de glicose no meio extracelular (KIM et al.,
2006). Considerando o fato de que diversos genes de leveduras são conservados em humanos,
experimentos de RT-PCR foram realizados (SENSE:5'CTGGTGTTATATTGTTTGGC
3'/ANTISENSE: 5'CATGCTTCTGAAAATTGTTATAGC3' - de acordo com o gi: 45709641
– anexo 2), a fim de investigar a presença de RNA mensageiro para esse receptor, em células
HEK-293 não transfectadas (Figura 32, A e B). Os resultados indicam que essas células
possuem RNA mensageiro (RNAm) para o GPR1, indicando que esse receptor pode ativar a
PKA nessa linhagem celular.

Figura 32 - Figura representativa dos experimentos de RT-PCR para GPR1.

Figura representativa dos experimentos de RT-PCR os quais foram utilizados cDNAs de células
HEK-293 e de células MDCK (controle negativo). Após a reação de PCR as amostras correram
em gel de agarose (1%) por eletroforese. cDNA de HEK-293 (459 pb / n=2); cDNA de células
MDCK – controle negativo. M = marcador (1 Kb DNA Ladder); pb = pares de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.1.8 Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão da PKA fosforilada
Dessa forma, o passo seguinte foi avaliar se o GPR1 está envolvido com a ativação da
PKA durante o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias das células com glicose. Estudos
em leveduras demonstraram que esse receptor pode ser inibido por manose (LEMAIRE et al.,
2004) e que esse açúcar não é transportado pelo SGLT1 e 2 (WRIGHT et al., 2011). Dessa
forma, experimentos de Western blot foram realizados para avaliar a expressão da PKA
fosforilada, em células transfectadas com WT ou S418H, no tratamento com glicose 25 mM
por 20 dias na ausência ou presença de manose (50 mM). A figura 33 (A e B) demonstra que
a manose inibiu a ativação da PKA, tanto em células transfectadas com WT quanto com o
mutante S418H, indicando que nesse tratamento, possivelmente, a ativação dessa cinase
ocorre via ativação do GPR1, na membrana celular.
Figura 33 - Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão total da PKA fosforilada.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de PKA fosforilada (p-PKA) e
actina (α-actina) em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25
mM (G 25) ou na vigência de glicose 25 mM + manose (50 mM; G 25 + Man). Blot em gel de
SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína [anti-p-PKA (cell signaling – 1:3000/ 55 KDa;
anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. α-actina = controle positivo. Nº de experimentos = 3. B)
Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. *p<0.05 G 25 dos grupos WT ou
S418H vs G 25 + manose de seus respectivos grupos de células.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.1.9 Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão do hSGLT1+GFP
Para avaliar se a inibição do GPR1 poderia modificar a expressão total das proteínas
transfectadas (WT ou S418H), experimentos de Western blot foram realizados no tratamento
com glicose 25 mM por 20 dias na ausência ou vigência de manose (50 mM). A figura 34 (A
e B) demonstra que nessas condições experimentais, a expressão total de WT e S418H não foi
modificada, indicando que o efeito da inibição do GPR1 pela manose altera apenas a via de
sinalização ativada pelo receptor, sem alterar a expressão do SGLT1.

Figura 34 - Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão total do hSGLT1+GFP.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de hSGLT1+GFP e α-actina em
células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na
vigência de glicose 25 mM + manose (50 mM; G 25 + Man). Blot em gel de SDS Poliacrilamida
10% com 50 µg de proteína [anti-GFP (abcam – 1:1000/ 100KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/
43KDa)]. α-actina = controle positivo. Nº de experimentos = 3. B) Gráfico representando os
valores médios da densidade de pixels.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.1.10 Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão de hSGLT1+GFP na membrana
Considerando que a via da PKA, nesse modelo experimental (células HEK-293
transfectadas com WT ou S418H), parece ser modulada pela ativação do GPR1, o próximo
passo foi avaliar se a inibição do GPR1 poderia modificar a expressão de WT e S418H na
membrana celular, o que tornaria possível avaliar uma interação da PKA com o hSGLT1 (via
ativação do GPR1 pela glicose), modificando a distribuição celular desse transportador. Para
tal, experimentos de biotinilação foram realizados, em células transfectadas com WT ou
S418H e tratadas com glicose 25 mM na ausência ou vigência de manose (50 mM). Os
resultados estão representados na figura 35 (A e B), a qual demonstra que a inibição do GPR1
diminuiu (~ 60 %) a expressão do mutante S418H na membrana. Se a inibição da PKA (pelo
uso de H-89) não modificou a expressão de S418H, esses dados com manose postulam que a
inibição da via desde seu início tem um efeito diferenciado, sugerindo a participação de outro
efetor do AMPc, como Epac. Além disso, esses resultados reforçam o importante papel da
Serina 418 na atuação da PKA sobre a distribuição do SGLT1.
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Figura 35 - Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão do hSGLT1+GFP na membrana.
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de hSGLT1+GFP e αactina em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G
25) ou na vigência de glicose 25 mM + manose (50 mM; G 25 + Man). Blot em gel de SDS
Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína [anti-GFP (abcam – 1:1000/ 100KDa; anti-α-actina
(abcam – 1:5000/ 43KDa)]. α-actina = controle positivo. Nº de experimentos = 3. B) Gráfico
representando os valores médios da densidade de pixels. #p< 0.05 S418H (G 25) vs S418H (G 25
+ Man).
FONTE: (SILVA, 2012).

4.1.11 Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão do SGLT2 na membrana
Com o intuito de investigar um possível efeito da manose também sobre a expressão
do SGLT2 na membrana celular, experimentos de biotinilação foram realizados. Conforme
apresentado na figura 36 (A e B), a manose induziu aumento na expressão de SGLT2 na
membrana, resultado semelhante ao encontrado com de H-89, ou seja, a via de ativação da
PKA foi inibida por manose, indicando que essa cinase pode ser ativada por GPR1 e tem sua
atuação sobre a distribuição do SGLT2 entre o citosol e a membrana celular.
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Figura 36 - Efeito da inibição do GPR1 sobre a expressão do SGLT2 na membrana.
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de SGLT2 em células
HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na vigência
de glicose 25 mM + manose (50 mM; G 25 + Man). Blot em gel de SDS Poliacrilamida 10% [antiSGLT2 (abcam – 1:1000/ 70KDa)]. Nº de experimentos = 3. B) Gráfico representando os valores
médios da densidade de pixels. *p<0.05 WT (G 25) vs S418H (G 25); #p<0.05 S418H (G 25) vs
S418H (G 25 + Man).
FONTE: (SILVA, 2012).

4.1.12 Participação da clatrina e da caveolina na distribuição do hSGLT1+GFP na membrana
Para avaliar se a distribuição do WT e do S418H do citosol para membrana poderia ser
influenciada por proteínas que facilitam a inserção ou remoção de transportadores na/da
membrana, experimentos de biotinilação foram realizados em células transfectadas com WT
ou S418H tratadas com glicose 25 mM por 20 dias na ausência ou vigência de Filipina
(inibidor da caveolina, 0.5 µg/ml) ou Sucrose (inibidor da clatrina, 0.45 M). A figura 37 (A e
B) demonstra que a expressão de WT e S418H na membrana não foi modificada pela inibição

75

da caveolina. Esses resultados indicam que a caveolina não está envolvida com a remoção do
hSGLT1 da membrana, ou mesmo, que essa via não sofre ação de efetores do AMPc. Além
disso, a inibição da clatrina também não foi capaz de modificar a expressão dessas proteínas
transfectadas na membrana celular (Figura 38, A e B), indicando que, provavelmente, o efeito
da PKA ou de outros efetores do AMPc sobre a expressão de SGLT1 podem ser diretos.
Figura 37 - Efeito da inibição do caveolina sobre a expressão do hSGLT1+GFP na
membrana.
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A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de hSGLT1+GFP em
células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na
vigência de glicose 25 mM + Filipina (5 µg/ml; G 25 + Fil). Blot em gel de SDS Poliacrilamida
10% com 50 µg de proteína [anti-GFP (abcam – 1:1000/ 100KDa)]. Nº de experimentos = 3. B)
Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Figura 38 - Efeito da inibição da clatrina sobre a expressão do hSGLT1+GFP na
membrana.
A
WT

G 25

S418H
G 25 +
Suc

G 25

G 25 +
Suc

hSGLT1+GFP (membrana)
100 KDa

B

A) Experimento de Biotinilação demonstrando a expressão na membrana de hSGLT1+GFP em
células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose 25 mM (G 25) ou na
vigência de glicose 25 mM + Sucrose (0.45 M; G 25 + Suc). Blot em gel de SDS Poliacrilamida
10% com 50 µg de proteína [anti-GFP (abcam – 1:1000/ 100KDa)]. Nº de experimentos = 3. B)
Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
FONTE: (SILVA, 2012).

4.2 Segunda fase do estudo – análise da atividade dos NHE’S
4.2.1 Avaliação da recuperação do pHi na vigência de glicose 5 mM
Todos os resultados obtidos até essa etapa levam à hipótese de que as células HEK293 (após 20 dias de tratamento com glicose 25 mM) ao serem transfectadas com WT ou com
S418H (mesmo expressando o SGLT1 endógeno) são capazes de modular a expressão das
proteínas endógenas, frente a uma sobrecarga extracelular de glicose. Além disso, a expressão
das proteínas transfectadas na membrana é modulada por diferentes fatores, incluindo a PKA
e, possivelmente, outros efetores do AMPc (como Epac). Isso se deve ao fato de que a
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ativação desses efetores depende da presença do GPR1, presente na membrana celular, o qual
é capaz de sentir a concentração de glicose no meio extracelular.
Considerando que nesse estudo as células HEK-293 foram transfectadas, experimentos
de microscopia de fluorescência foram realizados na vigência de glicose 5 mM, a fim de
avaliar se a transfecção, em si, poderia modificar a dpHi/dt. A figura 39 representa a média
desses experimentos e demonstra que não houve diferença significante na atividade dos NHEs
em células transfectadas com WT e S418H, quando comparadas com as células NT. Esses
resultados indicam que o processo de transfecção não prejudicou a capacidade de recuperação
do pHi nessas células, frente a uma sobrecarga ácida, fato que viabilizou os demais
experimentos de medida de recuperação do pHi, utilizando as células HEK-293 transfectadas.

Figura 39 - Efeito da transfecção do WT e S418H sobre a velocidade de recuperação do
pHi.

Média dos experimentos de velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) realizados na vigência de
glicose 5 mM. Os registros foram obtidos nos dois primeiros minutos de recuperação do pHi, após
o pulso ácido com NH4Cl. Experimentos realizados em células HEK-293 não transfectadas (NT) e
transfectadas com WT ou S418H. Nº de experimentos = 7.
FONTE: (SILVA, 2012).
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4.2.2 Efeito da glicose 25 mM sobre a recuperação do pHi
Experimentos anteriores de nosso laboratório utilizando células HEK-293 não
transfectada,s demonstraram que o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com glicose foi
capaz de aumentar a velocidade de recuperação do pHi

- dpHi/dt (BELOTO-SILVA;

MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011). Assim, para avaliar se o efeito estimulatório do
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com glicose sobre a velocidade de recuperação do
pHi permanece em células transfectadas, experimentos de microscopia de fluorescência foram
realizados nessa mesma condição experimental (tratamento com glicose 25 mM por 20 dias).
A figura 40 demonstra que, diferentemente do esperado, em células transfectadas, o
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias diminuiu significantemente a velocidade de
recuperação do pHi.

Figura 40 - Efeito da glicose 25 mM sobre a velocidade de recuperação do pHi.

Média dos experimentos de velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) realizados na vigência
de glicose 25 mM. Os registros foram obtidos nos dois primeiros minutos de recuperação do
pHi, após o pulso ácido com NH4Cl. Experimentos realizados em células HEK-293 não
transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H. Nº de experimentos = 5 - 7. *p<0.05
células NT vs células transfectadas com WT ou S418H.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Considerando que, dependendo da transfecção dos recombinantes WT ou S418H, o
tratamento com glicose é capaz de induzir, no mesmo tipo celular, diferentes respostas sobre a
dpHi/dt, uma questão foi levantada: qual isoforma de NHE (NHE1 ou NHE3) seria
responsável por tais respostas? Inicialmente, utilizando células HEK-293 NT, experimentos
de microscopia de fluorescência foram realizados no tratamento com glicose 25 mM por 20
dias na ausência ou vigência de S3226 (100 µM; inibidor específico do NHE3). A figura 41
representa a média dos valores desses experimentos e demonstra que o uso de S3226 inibiu
cerca de 70% do efeito estimulatório sobre a velocidade de recuperação do pHi, induzido pelo
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias. Esses resultados indicam que, em células HEK293 NT, cerca de 70% da atividade total dos NHEs corresponde à atividade de NHE3 e que,
provavelmente, a estimulação da velocidade de recuperação, observada no tratamento com
glicose 25 mM por 20 dias, deve-se ao aumento da atividade dessa proteína.

Figura 41 - Efeito da inibição do NHE3 sobre a velocidade de recuperação do pHi.

Média dos experimentos de velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) realizados com glicose
25 mM na ausência ou vigência de S3226(100 µM, inibidor do NHE3). Os registros foram
obtidos nos dois primeiros minutos de recuperação do pHi, após o pulso ácido com NH4Cl.
Experimentos realizados em células HEK-293 não transfectadas (NT). Nº de experimentos = 6 7. *p<0.05 células NT sem inibidor vs células NT com inibidor.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Para avaliar se, em células HEK-293 transfectadas, o efeito inibitório induzido pelo
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com glicose sobre a velocidade de recuperação do
pHi depende da inibição da atividade do NHE3, esses mesmos experimentos de microscopia
de fluorescência foram realizados em células transfectadas com hSGLT1+GFP (WT ou
S418H). A figura 42 demonstra que o S3226 amplificou o efeito inibitório induzido pelo
tratamento, indicando que, em células transfectadas, o tratamento com glicose 25 mM por 20
dias diminui a atividade de NHE3.
Figura 42 - Efeito da inibição da atividade do NHE3 sobre a velocidade de recuperação do
pHi.

Média dos experimentos de velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) realizados com glicose 25
mM na ausência ou vigência de S3226(100 µM, inibidor do NHE3). Os registros foram obtidos
nos dois primeiros minutos de recuperação do pHi, após o pulso ácido com NH4Cl. Experimentos
realizados em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H. Nº de
experimentos = 5 - 7. *p<0.05 células NT, WT ou S418H sem inibidor vs seus respectivos grupos
de células com inibidor.
FONTE: (SILVA, 2012).

Considerando que, o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias ativa a PKA (via
GPR1) e que o NHE3 é modulado (além de outros fatores) por essa cinase, o passo seguinte
foi avaliar em células transfectadas, se a PKA está envolvida com o efeito inibitório da
velocidade de recuperação do pHi, induzido pelo tratamento com glicose 25 mM por 20 dias
com glicose na ausência ou vigência de H-89 (10-3 M, inibidor da PKA). A figura 43
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demonstra que o efeito inibitório induzido pelo tratamento com glicose 25 mM por 20 dias
sobre a dpHi/dt foi revertido somente em células transfectadas com WT. Em células
transfectadas com S418H, possivelmente, outras vias de sinalização dependentes de AMPc
podem ter sido ativadas na tentativa de compensar as modificações da distribuição do SGLT1
mutado. Assim, essas vias podem determinar outra resposta do NHE3, perante a inativação da
PKA.
Figura 43 - Efeito da inibição da PKA sobre a velocidade de recuperação do pHi.

Média dos experimentos de velocidade de recuperação do pHi (dpHi/dt) realizados com glicose
25 mM na ausência ou vigência de H-89 (10-6 M, inibidor da PKA). Os registros foram obtidos
nos dois primeiros minutos de recuperação do pHi, após o pulso ácido com NH4Cl.
Experimentos realizados em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H. Nº de
experimentos = 5 - 7. *p<0.05 células WT vs células WT com inibidor.
FONTE: (SILVA, 2012).

4.2.3 Análise da expressão de NHE1 total e NHE3 fosforilado
É conhecido que alterações na atividade de diversas proteínas de transporte podem
estar vinculadas tanto com alterações na expressão quanto com modulações na ativação das
vias de sinalização intracelular. Dessa forma, considerando que na situação controle a
atividade dos NHEs em células transfectadas não é modificada, experimentos de Western blot
foram realizados nessa mesma condição experimental, a fim de avaliar a expressão total das
duas isoformas de trocador (NHE1 e NHE3). Como observado na figura 44 (A e B), houve
um aumento significante da expressão total de NHE1 em células transfectadas, quando
comparado com as NT no tratamento com glicose 5 mM.
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Considerando que o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com glicose 25 mM
diminui a dpHi/dt em células transfectadas e que na vigência de glicose 5 mM existem
alterações na expressão total de NHE1, passo seguinte foi avaliar se o tratamento com glicose
25 mM por 20 dias com glicose modifica a expressão da isoforma 1 do NHE. A figura 44 (C e
D) também demonstra que o aumento da expressão do NHE1 (obervado na vigência de
glicose 5 mM) foi mantido no tratamento com glicose 25 mM, somente em células
transfectadas com WT.
Figura 44 - Expressão total de NHE1.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de NHE1 e actina (α-actina) em
células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose
5 mM (G 5). B) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels. *p<0.05 células
NT vs células WT ou S418H. C) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de
NHE1 e actina (α-actina) em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na vigência de
glicose 5 mM (G 5) ou 25 mM (G 25). D) Gráfico representando os valores médios da densidade
de pixels. *p<0.05 células S418H na vigência de glicose 5 mM vs células S418H na vigência de
glicose 25 mM. Todos os blots foram realizados em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de
proteína [anti-NHE1 (abcam – 1:1000/ 90KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. α-actina
= controle positivo. Nº de experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Considerando que nessa mesma linhagem celular, grande parte da atividade dos NHEs
corresponde à atividade do NHE3, provavelmente, quando essa proteína está inibida há uma
resposta compensatória da célula induzindo o aumento da expressão do NHE1. Essas
modificações na expressão permitem que os valores da velocidade de recuperação do pHi na
presença de glicose 5 mM, não sofram alterações, mantendo assim, a capacidade de resposta
celular, frente a uma sobrecarga ácida.
Para avaliar a hipótese de que alterações na expressão de NHE1 estão vinculadas à
alterações na atividade do NHE3, experimentos de Western blot foram realizados no
tratamento com glicose 5 mM e 25 mM, a fim de avaliar a expressão do NHE3 fosforilado em
células transfectadas com WT ou S418H. Vale ressaltar que, para detectar o NHE3 foi
utilizado um anticorpo que reconhece somente as proteínas que estão fosforiladas, indicando a
inibição do NHE3.
A figura 45 (A e B) demonstra que houve um aumento da expressão do NHE3
fosforilado, induzido pelo tratamento com glicose 5 mM. Além disso, a figura 45 (C e D)
demonstra que esse aumento da expressão do NHE3 fosforilado permaneceu somente em
células transfectadas com S418H, enquanto que esse parâmetro foi revertido em células
transfectadas com WT.
Em conjunto, esses resultados indicam que as respostas inibitórias induzidas pelo
tratamento com glicose 25 mM por 20 dias com glicose sobre a dpHi/dt estão intimamente
relacionadas com mudanças na expressão de NHE1 e NHE3. De forma geral, os resultados
obtidos nas figuras 44 e 45 podem representar uma resposta conjunta dos NHEs (1 e 3) frente
a uma sobrecarga ácida, ou seja, se a atividade do NHE3 diminuir, a expressão do NHE1
pode aumentar.
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Figura 45 - Expressão de NHE3 fosforilado (p-NHE3).
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão de NHE3 fosforilado (p-NHE3) e αactina em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na vigência
de glicose 5 mM (G 5). B) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
*p<0.05 células NT vs células WT ou S418H. C) Experimento de Western blot demonstrando a
expressão de p-NHE3 e α-actina em células HEK-293 transfectadas com WT ou S418H na
vigência de glicose 5 mM (G 5) ou 25 mM (G 25). D) Gráfico representando os valores médios da
densidade de pixels. *p<0.05 células WT na vigência de glicose 5 mM vs células WT na vigência
de glicose 25 mM. Todos os blots foram realizados em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg
de proteína [anti-NHE3 (abcam – 1:3000/ 85 KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. αactina = controle positivo. Nº de experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).

4.2.4 Análise da expressão de fatores modulatórios da atividade dos NHE’s
É conhecido que tanto o NHE1, como o NHE3 podem ser regulados por diversos
fatores, como vias de sinalização intracelular [efetores do AMPc (como Epac e PKA) e PKC]
e fatores próprios de regulação desses transportadores (como os NHERF1 e 2). Foi também
demonstrado que a PKA depende de proteínas ancoradoras, como as AKAP’s que direcionam
essa cinase para a proteína alvo. Uma das AKAP’s descritas é a ezrin (proteína constituinte do
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citoesqueleto), além das AKAP’s: 1 e 2, que estão presentes no tecido renal. Dessa forma,
para avaliar se todas essas proteínas poderiam estar envolvidas com as modificações na
expressão dos NHE’s e, consequentemente, na atividade desses transportadores na presença
de diferentes tratamentos com glicose, experimentos de RT-PCR (para confirmar a presença
de RNAm para AKPs e Epacs) e Western blot foram realizados.
A figura 46 (A e B) representa experimentos de RT-PCR realizados em células HEK293 NT. Esses experimentos demonstram que essas células possuem RNAm para Epac1, além
de AKAP1 e 2. Não foi detectado nesse tipo celular a isoforma 2 da Epac. Não foram
realizados experimentos de RT-PCR para detectar a expressão de RNAm para ezrin, pois essa
proteína é constituinte do citoesqueleto, estando portanto, presente na maioria das células. No
entanto, foram realizados experimentos de Western blot para avaliar a expressão de ezrin em
células HEK-293 NT e transfectadas com WT ou S418H na presença de glicose 5 ou 25 mM.
A figura 47 (A e B) demonstra que a expressão de ezrin não foi modificada tanto pela
transfecção quanto pelo tipo de tratamento com glicose.
A figura 48 (A e B) demonstra que a expressão de NHERF1 aumenta no tratamento
com glicose 5 mM em células WT e S418H, quando comparadas com NT. Além disso, esse
aumento foi revertido quando as células WT e S418H foram tratadas com glicose 25 mM.
Esses resultados indicam que a maquinaria intracelular das células HEK-293 é extensa
e depende da ativação de diferentes vias de sinalização intracelular que podem ser ativadas
por glicose.
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Figura 46 - Figura representativa dos experimentos de RT-PCR para Epac (1 e 2) e AKAP (1
e 2).

M

Experimentos utilizando cDNAs de células HEK-293 não transfectada (NT). Após a reação de
PCR as amostras correram em gel de agarose (1%) por eletroforese. EPAC1 (134 pb); EPAC2
(273 pb); AKAP1 (336 pb) e AKAP2 (280 pb). M = marcador (1 Kb DNA Ladder); pb = pares
de bases.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Figura 47 - Expressão total de ezrin.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de ezrin e actina (α-actina) em
células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose
5 mM (G 5). B) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de ezrin e actrina (αactina) em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na
vigência de glicose 25 mM (G 25). C) Gráfico representando os valores médios da densidade de
pixels. Todos os blots foram realizados em gel de SDS Poliacrilamida 10% com 50 µg de proteína
[anti-ezrin (cell signaling – 1:2000/ 81 KDa; anti-α-actina (abcam – 1:5000/ 43KDa)]. α-actina =
controle positivo. Nº de experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).
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Figura 48 - Expressão total de NHERF1.
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A) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de NHERF1 e α-actina em
células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na vigência de glicose
5 mM (G 5). B) Experimento de Western blot demonstrando a expressão total de NHERF1 e αactina em células HEK-293 não transfectadas (NT) e transfectadas com WT ou S418H na vigência
de glicose 25 mM (G 25). C) Gráfico representando os valores médios da densidade de pixels.
#p<0.05 células NT na vigência de glicose 5 mM vs células WT ou S418H na vigência de glicose
5 mM. *p<0.05 células WT ou S418H na vigência de glicose 5 mM vs células WT ou S418H na
vigência de glicose 25 mM. Todos os blots foram realizados em gel de SDS Poliacrilamida 10%
com 50 µg de proteína [anti-NHERF1 (cell signaling – 1:2000/ 50KDa; anti-α-actina (abcam –
1:5000/ 43KDa)]. α-actina = controle positivo. Nº de experimentos = 3.
FONTE: (SILVA, 2012).
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
5.1 Primeira fase do estudo – hSGLT1-WT, hSGLT1-S418H e SGLT2
Para o desenvolvimento desse estudo o RNAm total das células Caco2 foi extraído, a
fim de obter o cDNA do hSGLT1 (SGLT1 humano). Técnicas de biologia molecular foram
utilizadas para que os recombinantes de hSGLT1: 1) wild type (WT) e 2) mutante (S418H troca da Serina 418 por Histidina) fossem clonados no vetor de expressão pEGFP-N1. Vale
ressaltar que, antes do processo de transfecção desses recombinantes no modelo celular
escolhido, a integridade estrutural dos mesmos foi analisada através do sequenciamento de
seus aminoácidos.
Contudo, a eficiência da transfecção não depende apenas dos parâmetros acima
descritos, mas também, das características particulares de cada linhagem celular, o que pode
levar a algumas dificuldades durante a escolha do modelo celular adequado. Recentemente, as
células HEK-293 foram utilizadas para outros estudos do nosso laboratório, os quais
demonstraram, através de experimentos de RT-PCR e Western blot, que essas células
expressam endogenamente, tanto SGLT1 e SGLT2 quanto NHE1 e NHE3 (BELOTOSILVA; MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011). Assim, no estudo atual, as mesmas
células foram utilizadas para transfectar os recombinantes WT e S418H (clonados no vetor
pEGFP-N1). Como as células HEK-293 responderam adequadamente ao processo de
transfecção, o uso dessa técnica permitiu a avaliação de alterações na distribuição das
proteínas transfectadas.
Outro aspecto importante foi a base científica para a escolha e, consequentemente,
troca do aminoácido Serina 418 por Histidina. Em 1997 Wright et al. ao sugerirem a estrutura
secundária do hSGLT1, demonstraram que a Serina 418, presente na alça citoplasmática entre
o domínio transmembrana (TM) 9 e 10 do hSGLT1, pode ser fosforilada pela proteína cinase
A (PKA) (WRIGHT et al., 1997). Além disso, recentemente, Wright; Loo e Hirayama (2011)
propuseram uma nova estrutura secundária para esse transportador baseada na resolução da
estrutura cristalográfica do vSGLT1 (Vibrio parahaemolyticis), realizada por Faham et al.
(2008). Um aspecto importante dessa “nova” estrutura secundária é o fato de que o TM 9 é
mais prolongado que os demais e que, aparentemente, encontra-se na membrana em uma
posição mais transversal que os outros domínios dessa proteína. Para validar a hipótese de que
a Serina 418 poderia ser fosforilada pela PKA, esse aminoácido deveria estar presente na alça
citoplasmática do SGLT1. Assim, com essa “nova” estrutura foi possível confirmar que,
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apesar das mudanças no TM 9, a localização da Serina 418 permanece na alça citoplasmática
(entre o TM 9 e 10 do SGLT1).
Dessa forma, após determinar que as proteínas transfectadas (WT e S418H) foram
expressas adequadamente nas células HEK-293, a próxima etapa foi avaliar se houve
diferença na Expressão total dessas proteínas no tratamento dessas células com glicose 5 mM
por 20 dias. Os resultados indicaram que, nessa condição experimental, a expressão total de
WT e S418H não foi alterada, bem como a expressão total de SGLT1, a qual inclui as
proteínas endógenas. Juntos, esses resultados indicam que, no tratamento com glicose 5 mM,
as células são capazes de acionar mecanismos de regulação intracelular para modular a
expressão das proteínas. Esses achados estão de acordo com os de THIEME et al. (2008), os
quais sugerem que a overexpressão do receptor 1 para angiotensina II (AT1), em células
MDCK, induz um ajuste dos mecanismos intracelulares, a fim de manter o mesmo “pool” de
proteínas.
Para confirmar a hipótese de que as células regulam a expressão total das proteínas,
experimentos de biotinilação (para avaliar a expressão das proteínas na membrana) foram
realizados em células transfectadas com WT e S418, no tratamento com glicose 5 mM por 20
dias. Esses resultados demonstraram que somente a expressão de S418H na membrana foi
diminuída nessa condição experimental, reforçando nossa hipótese de que as células regulam
a expressão total, mas a expressão dessas proteínas na membrana pode ser diferente.
Como o intuito desse estudo foi investigar a distribuição do SGLT1 no tratamento com
glicose 25 mM por 20 dias, a partir dessa etapa as células HEK-293 transfectadas com WT
foram consideradas como grupo controle, uma vez que a detecção das proteínas transfectadas,
e consequentemente, separação dessas e das endógenas, somente foi possível pela transfecção
com GFP.
Dados recentes de nosso laboratório (BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRASOUZA, 2011) demonstraram que o tratamento crônico com glicose (tratamento com glicose
25 mM por 20 dias) aumentou a expressão de SGLT1 na membrana sem alterar sua expressão
total, em células HEK-293 não transfectadas (NT). Nesse estudo atual, utilizando células
HEK-293 transfectadas com WT ou S418, o mesmo tratamento não modificou a expressão
total, tanto de SGLT1 (que inclui as proteínas endógenas) quanto das proteínas transfectadas.
No entanto, o tratamento com glicose 25 mM por 20 dias reverteu o efeito do tratamento com
glicose 5 mM sobre a expressão de S418H na membrana e, concomitantemente, diminuiu a
expressão de SGLT2 na membrana, somente em células transfectadas com S418H.
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Nossos resultados sugerem que, durante os 20 dias de tratamento, as proteínas WT
podem ter sua distribuição celular modulada pela PKA, uma vez que a Serina 418 parece ser
um importante sítio de fosforilação da PKA no SGLT1. Essa hipótese pode ser observada
com o SGLT1 endógeno. Já as proteínas S418H, por possuírem a troca da Serina 418 por
Histidina, podem apresentar sua distribuição celular comprometida pela mutação, não sendo
direcionada para a membrana celular, no tratamento com glicose 5 mM e, ainda, a sua
distribuição para a membrana pode ser modulada por outros fatores intracelulares, que não
PKA, mantendo essa proteína na membrana, no tratamento com glicose 25 mM. Esses
achados indicam que a Serina 418 pode estar envolvida com o processo de distribuição do
SGLT1 do citosol para a membrana, pela ação da PKA.
Outro aspecto importante é o fato de que o tratamento com glicose 25 mM, bem como
a mutação, não prejudicam a regulação celular da expressão do SGLT1 endógeno, a qual
favorece a diminuição da expressão do SGLT2 na membrana. Esses dados corroboram com os
achados anteriores do nosso laboratório, realizados em células HEK-293 NT, os quais
demonstraram que a distribuição celular do SGLT1 é diferente da do SGLT2, dependendo do
estímulo extracelular (BELOTO-SILVA; MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011). Por
exemplo, na situação controle (glicose 5 mM por 20 dias), a expressão de SGLT2 na
membrana é superior à expressão de SGLT1, enquanto que no tratamento crônico (glicose 25
mM por 20 dias) existe um aumento significante da expressão de ambas as proteínas na
membrana. Portanto, nesse atual estudo, independente do recombinante de SGLT1
transfectado (WT ou S418H), em células que possuem as duas isoformas de SGLT, existe um
balanço da expressão de SGLT1 e 2 na membrana.
Considerando que diversos pesquisadores utilizam em seus estudos somente uma das
isoformas de SGLT para obterem seus resultados, nossos achados são importantes para o
entendimento da manutenção da homeostase celular de glicose através da modificação dos
mecanismos de distribuição celular do SGLT1 e 2, em células que possuem essas duas
isoformas. Considerando que essas duas proteínas (SGLT1 e 2) possuem cinética de
transporte diferente, mecanismos de modulação da expressão e da atividade desses
transportadores têm sido intensamente estudados, a fim de criar uma visão geral da dinâmica
celular dessas proteínas no transporte de glicose.
Baseado em nossos estudos anteriores (utilizando células HEK-293 NT), os quais
demonstraram que a inibição da PKA no tratamento crônico (glicose 25 mM por 20 dias) não
alterou o aumento da expressão de SGLT1 na membrana (BELOTO-SILVA; MACHADO;
OLIVEIRA-SOUZA, 2011), os achados atuais levantaram a hipótese de uma possível
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participação da PKA na distribuição do SGLT1 do citosol para a membrana dependente da
Serina 418, uma vez que a mutação, no tratamento com glicose 5 mM, não permitiu o
deslocamento da proteína (S418H) para a membrana, assim como o WT e a inibição da PKA
não teve efeito sobre a distribuição do S418H.
Diversos estudos têm proposto a regulação da atividade do SGLT1 por proteínas
cinases A e C (CASTANEDA-SCEPPA; SUBRAMANIAN; CASTANEDA, 2010; KIPP et
al., 2003; SUBRAMANIAN et al., 2009; VEYHL et al., 2003). Alguns autores propõem que
essa regulação pode ser direta, por fosforilação de aminoácidos específicos do SGLT1, como
a Serina 418 (SUBRAMANIAN et al., 2009), enquanto que para outros é indireta, por
modulação da quantidade de proteínas na membrana (KIPP et al., 2003; WRIGHT; LOO;
HIRAYAMA, 2011).
Independentemente da forma como acontece a regulação da atividade do SGLT1
(direta ou indiretamente), anteriormente a isso, a via de sinalização das proteínas cinases,
como por exemplo, a da PKA, precisa ser ativada. Dyer et al. (2003) sugeriram que a
regulação da expressão do SGLT1 intestinal (em ovelhas) era mediada por um sensor que
inicia uma via de sinalização intracelular (AMPc – PKA), no entanto, essa via para ser ativada
dependeria de diversos dias de tratamento com alta concentração de glicose. Assim, com base
nessas especulações, a forma como a glicose extracelular poderia ser “sentida” na membrana
celular, para ativar uma via de sinalização intracelular, foi indagada por nosso grupo de
pesquisa.
Uma das hipóteses sugeridas pelo nosso grupo inclui a via clássica de metabolização
da glicose (glicólise). Nesse caso, a glicose que entra na célula (seja pelo SGLT1 ou pelo
SGLT2), é metabolizada no ciclo de Krebs (por ação enzimática – através das hexocinases)
aumentando assim, os níveis de Adenosina Trifosfato (ATP) e Adenosina Monofosfato cíclico
(AMPc) intracelulares (NELSON; COX, 2008). Outra hipótese seria a presença de um sensor
para glicose, presente na membrana celular, o qual seria capaz de detectar modificações nas
concentrações extracelulares de glicose. Estudos demonstraram, em leveduras, a presença de
um sensor de glicose extracelular denominado GPR1 (KIM; JOHNSTON, 2006). Esse sensor
é um receptor acoplado a Proteína G que, ao ser ativado, aumenta a concentração de AMPc
intracelular e consequentemente ativa a PKA, a qual aumenta a expressão dos transportadores
de glicose. Considerando que muitos genes de leveduras são conservados em células de
mamíferos, em nosso estudo, utilizando a técnica de RT-PCR foi demonstrada a presença de
RNA mensageiro (RNAm) para o GPR1 em células HEK-293.
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Para confirmar a participação da PKA em qualquer resposta sobre a expressão das
proteínas transfectadas e do SGLT2, foi avaliado se o tratamento com glicose 25 mM por 20
dias seria capaz de alterar a expressão da PKA fosforilada (forma ativa da PKA) em células
HEK-293 transfectas com WT ou S418H. Os resultados indicaram que a ativação da PKA
existe nessa condição experimental e que não é modificada de acordo com o tipo de
recombinante transfectado. Além disso, a inibição da PKA não apresentou efeito sobre o
aumento da expressão de S418H na membrana induzido pelo tratamento com glicose 25 mM
por 20 dias, mas reverteu o efeito inibitório desse tratamento sobre a expressão do SGLT2.
Esses resultados indicam que, na ausência da PKA, essas proteínas transportadoras podem ser
reguladas por outros fatores e que, aparentemente, a Serina 418 é importante somente para a
ação da PKA sobre a distribuição do SGLT1.
A presença de sítios de fosforilação para proteína cinase C (PKC) no SGLT1 pode ser
um dos fatores envolvidos na modulação dos SGLTs na ausência da PKA (WRIGHT; LOO;
HIRAYAMA, 2007). Estudos têm demonstrado a participação da PKC na modulação da
distribuição celular de SGLT1 (CASTANEDA-SCEPPA; SUBRAMANIAN; CASTANEDA,
2010; VEYHL et al., 2003), além de relacionarem a ativação dessa cinase com a diminuição
da expressão desse transportador na membrana celular (HIRSCH; LOO; WRIGHT, 1996).
Juntos, esses achados indicam que, na ausência da PKA, pode existir uma participação da
PKC fosforilando outros resíduos de aminoácidos do SGLT1, a qual diminui a expressão do
S418H na membrana, na ausência da PKA.
Outro aspecto importante é a de que dados da literatura tem discutido a formação de
microdomínios de AMPc (formados pelo aumento da sua concentração local – próximo ao
receptor), os quais são capazes de ativar outros efetores de AMPc, com exceção da PKA,
como Epacs (Exchange protein directly activated by cAMP) e canais iônicos ativados por
AMPc (De ROOIJ et al., 1998; KAWASAKI et al., 1998; NAKAMURA; GOLD, 1987;
WALSH; PERKINS; KREBS, 1968). Além disso, o AMPc também pode ativar a
fosfodiesterase (PDE) que controla os níveis desse segundo mensageiro, hidrolisando-o e, por
fim, terminando a cascata de sinalização. Interessantemente, Dyer et al. (2003)
correlacionaram o aumento da concentração local de AMPc, em células intestinais, com a
exposição dessas células à altas concentrações de glicose extracelular.
A descoberta de diferentes efetores ativados por AMPc reforçam a teoria de que as
vias de sinalização ativadas por esse segundo mensageiro necessitam de controle preciso e
integrado. Duas isoformas de Epac já foram identificadas (Epac 1 e 2), mas nossos resultados
de RT-PCR demonstraram que as células HEK-293 possuem somente a isoforma 1 (Epac1).
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Nossos resultados corroboram com os achados de Honegger et al. (2006) que demonstraram
que essa isoforma de Epac está presente na membrana apical de células tubulares proximais.
De forma geral, a Epac1 participa de diversos eventos celulares, como: controle de adesão
celular, formação de junção celular, secreção de insulina, exocitose, ativação de vias de
sinalização celular e regulação de proteínas de transporte (HONEGGER et al., (2006);
OZAKI et al., 2000; RANGARAJAN et al., 2003; SCHMIDT et al., 2001).
Além disso, foi demonstrado que apenas a Epac1 é insensível ao H-89, indicando que
essa proteina pode ser uma via alternativa para os efeitos do AMPc, além da PKA
(SCHMIDT et al., 2001). Interessantemente, esses mesmos autores demonstraram que a Epac
pode ativar a PKCε (uma PKC do tipo nova) que aumenta os níveis de cálcio citosólico, em
células HEK-293. Esses achados poderiam justificar um possível papel da PKC sobre a
distribuição do hSGLT1, na ausência da PKA. Portanto, o aumento nos níveis de AMPc,
induzidos por exemplo, por um receptor acoplado a proteína G (GPCR’s), ativam não
somente essas proteínas, mas toda a cascata de efetores (CHENG et al., 2008), podendo agir
sobre a atividade e expressão dos SGLTs.
Como o objetivo desse estudo foi avaliar a ativação da PKA pela glicose (via GPR1),
nossa hipótese foi testada através de experimentos de Western blot, utilizando um inibidor do
GPR1 (manose – 50 mM). A escolha da manose foi baseada em estudos os quais
demonstraram que, apesar desse sacarídeo inibir o GPR1 em leveduras (LEMAIRE et al.
2004), esse não é transportado pelo SGLT1 e 2 (WRIGHT; LOO; HIRAYAMA, 2011) –
alvos de nosso estudo. Dessa forma, ao inibir o GPR1 com manose, foi observado uma
diminuição da ativação da PKA no tratamento com glicose 25 mM, tanto em células
transfectadas com WT quanto com S418H, confirmando que a ativação dessa cinase, ocorre
via GPR1.
Além desses resultados, foi demonstrado que a inibição do GPR1 não modificou a
expressão total das proteínas transfectadas, no tratamento crônico, mas diminuiu a expressão
de S418H na membrana. Como esperado, a inibição do GPR1 reverteu a inibição da
expressão de SGLT2 na membrana, induzida pelo tratamento com glicose 25 mM.
Assim, todos os achados utilizando manose reforçam a importância, tanto da Serina
418 do SGLT1 (para que a PKA exerça sua função) quanto da ativação da via como um todo,
pois a inibição do GPR1 teve um efeito diferenciado sobre a distribuição do SGLT1 na
membrana, quando comparado com o uso de H-89 (inibidor da PKA). Além disso, a inibição
total da via interferiu na expressão do SGLT2, confirmando a participação dos efetores
ativados por AMPc que modulam a distribuição dessas proteínas (como Epac e PKC), uma
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vez que ao modificar a expressão de SGLT1 na membrana, a expressão de SGLT2 precisa ser
regulada.
Outro aspecto importante é o fato de que o tratamento com inibidores foi realizado
apenas 30 minutos antes da realização dos experimentos. Dessa forma, alterações
significantes na expressão total dessas proteínas, realmente poderiam não existir. No entanto,
modificações na distribuição celular dos SGLTs poderiam ser observadas nesse prétratamento com inibidores.
Sabe-se que a endocitose que ocorre na maioria dos tipos de células de mamíferos
pode ser caracterizada por depender ou não de clatrina (GONG; HUNTSMAN; MA, 2008).
Uma das formas que não depende de clatrina é a internalização dependente da formação de
cavéola, pela caveolina. Interessantemente, tanto a clatrina quanto a caveolina dependem da
dinamina para a formação da cavéola ou vesícula (GONG; HUNTSMAN; MA, 2008;
NELSON; COX, 2008). Assim, para avaliar se as modificações na distribuição do hSGLT1
envolvem a via da clatrina ou caveolina, experimentos utilizando filipina (inibidor da
caveolina) e sucrose (inibidor da clatrina) foram realizados, uma vez que Veyhl et al. (2003)
demonstraram uma regulação da distribuição do SGLT1 dependente da dinamina. No entanto,
no tratamento com glicose 25 mM por 20 dias, aparentemente, essas duas proteínas não
parecem atuar nas modificações de expressão do SGLT1 na membrana. Portanto, com base
em nossos resultados, é possível que as alterações atribuídas na expressão de hSGLT1 (e,
consequentemente SGLT2) na membrana, induzidas pelo tratamento com glicose 25 mM,
associam um efeito direto (como fosforilação) das proteínas ativadas na cascata do AMPc no
SGLT1.
5.2 Segunda fase do estudo – NHE1 e NHE3
É conhecido que no Diabetes mellitus, o indivíduo passa a utilizar outras fontes de
energia (por exemplo, derivadas da gordura) as quais aumentam significantemente a
concentração de prótons no organismo. Esse aumento de prótons se torna um estímulo para o
aumento da atividade dos NHEs. Achados recentes de nosso laboratório (BELOTO-SILVA;
MACHADO; OLIVEIRA-SOUZA, 2011) demonstraram que o tratamento crônico (glicose 25
mM por 20 dias), em células HEK-293 NT, aumentou significantemente a velocidade de
recuperação do pH intracelular (pHi), induzido pelo aumento da atividade dos NHEs (NHE1 e
NHE3), sem alterar a expressão total desses transportadores. Contudo, inicialmente foi
necessário avaliar qual isoforma de NHE (1 ou 3) seria a responsável pela resposta
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estimulatória, induzida pelo tratamento crônico (glicose 25 mM por 20 dias) sobre a
velocidade de recuperação do pHi em células HEK-293 NT, foi utilizado um inibidor
específico do NHE3. Esses resultados indicaram que o NHE3 é responsável por cerca de 70%
desse efeito estimulatório.
Considerando que no estudo atual as células HEK-293 foram transfectadas com WT
ou S418H, experimentos de microscopia de fluorescência foram realizados na situação
controle, a fim de avaliar se a própria transfecção poderia modificar a dpHi/dt. Esses
experimentos demonstraram que a atividade dos NHEs não foi diferente em células
transfectadas com WT ou S418H, quando comparadas com células NT. Contudo,
diferentemente do esperado, o efeito estimulatório sobre a atividade dos NHEs (observado em
células NT), induzido pelo tratamento crônico, foi significantemente reduzido em células
transfectadas com WT ou S418H. Além disso, essa resposta inibitória está envolvida com a
diminuição da atividade do NHE3.
Diversos autores têm descrito que mudanças na atividade e na distribuição dos NHEs
podem estar associados: ativação da PKA (MALO; FLIEGEL, 2006; DONOWITZ; LI, 2007;
BORGESE et al., 1992; WEINMAN; MINKOFF; SHENOLIKAR, 2000; WEINMAN;
STEPLOCK; SHENOLIKAR, 2003; ALEXANDER; GRINSTEIN, 2009), ao aumento das
concentrações de glicose (LIN et al., 2011) e, às proteínas que são reguladoras da atividade,
como as NHERF (proteínas que funcionam como adaptadores para a ligação do NHE3 na
membrana e na ezrin – proteína componente do citoesqueleto) (ALEXANDER; GRINSTEIN,
2009;

WEINMAN;

MINKOFF;

SHENOLIKAR,

2000;

WEINMAN;

STEPLOCK;

SHENOLIKAR, 2003).
Assim, considerando que nesse estudo o aumento da concentração de glicose
extracelular induz a ativação da PKA, experimentos de microscopia de fluorescência foram
realizados utilizando H-89. Como o H-89 reverteu o efeito inibitório somente das células
transfectadas com WT, esses resultados indicam que, aparentemente, a via da PKA está
envolvida com a diminuição da atividade do NHE3, deduzindo que todas as proteínas da
célula precisam estar íntegras para que a PKA exerça seu papel de forma adequada. Isso
porque, em células transfectadas com S418H a inibição da PKA não modifica o efeito
inibitório do tratamento crônico sobre a dpHi/dt, possivelmente porque outros fatores podem
atuar sobre a atividade do NHE3, quando as células possuem SGLT1 mutado.
Além disso, é conhecido que a atividade de uma proteína transportadora pode estar
vinculada não somente à modificações na cinética de transporte, mas também à distribuição
celular dessa proteína. Assim, para avaliar se as respostas encontradas sobre a velocidade de
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recuperação do pHi estão vinculadas às alterações da expressão dos NHEs, experimentos de
Western blot foram realizados com o intuito de avaliar a expressão do NHE1 e do NHE3
fosforilado.
No tratamento com glicose 5 mM, a expressão do NHE3 fosforilado, em células
transfectadas, aumentou significantemente, no entanto, o anticorpo utilizado reconhece apenas
a proteína fosforilada. Diversos autores demonstram que a fosforilação direta do NHE3 pela
PKA é capaz de inibir sua atividade (KOCINSKY et al., 2005; KURASHIMA et al., 1997;
ZHAO et al., 1999; ZIZAK et al. 1999). Dessa forma, ao aumentar a fosforilação do NHE3,
há uma diminuição da atividade dessa proteína. Em contra partida, foi observado, ainda no
tratamento com glicose 5 mM, que a expressão do NHE1 aumentou significantemente. Esses
dados sugerem um efeito celular coordenado na expressão dessas proteínas, uma vez que o
NHE3, aparentemente, desempenha um papel fundamental (de cerca de 70%) na recuperação
do pHi nessas células. Ou seja, quando a atividade do NHE3 diminui, pelo aumento da sua
fosforilação, a expressão do NHE1 aumenta, a fim de modular a capacidade de recuperação
celular do pHi, frente a uma sobrecarga ácida, não permitindo, dessa forma, que os valores
absolutos de recuperação do pHi se alterem.
Esse efeito celular coordenado sobre a expressão dessas proteínas foi observado
também no tratamento com glicose 25 mM. Juntos, esses resultados indicam que, nos
experimentos de microscopia de fluorescência, a atividade total dos NHEs, observada, é
modificada mediante as alterações na atividade e expressão dessas proteínas.
Diversos fatores podem explicar essas alterações, citadas anteriormente. Um deles é a
ativação da PKA pela ligação da glicose com seu receptor, o GPR1 (presente na membrana
celular). Uma vez ativada a PKA pode se associar com uma AKAP (SKALHEGG; TASKEN,
2000). A principal função da AKAP é aproximar a PKA do seu substrato, regulando os
eventos intracelulares dependentes dessa cinase (BAUMAN et al., 2006). Como mais de 50
tipos de proteínas são consideradas AKAPs, não surpreende o fato de que a expressão dessas
varie de acordo com a localização celular e tecidual (PIDOUX; TASKEN, 2010). Os rins, por
exemplo, expressam a AKAP1 (ou S-AKAP84, D-AKAP1, AKAP121 e/ou AKAP149)
presente na membrana mitocondrial, reticulo endoplasmático e envelope nuclear; AKAP2 (ou
AKAP-KL) presente no citoesqueleto de actina e membrana apical de células epiteliais;
AKAP8 (ou AKAP95) presente na matriz nuclear; AKAP9 (ou AKAP450, AKAP350,
Yotiao, CG-NAP e/ou Hyperion) presente principalmente no Golgi; Ezrin (ou AKAP78)
presente no citoesqueleto de actina e Miosina VIIA (ubíquamente expressa) presente no
citoesqueleto (PIDOUX; TASKEN, 2010).
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Considerando que a Ezrin é uma proteína constitutiva do citoesqueleto e está presente
na maioria das células epiteliais, experimentos de RT-PCR foram realizados para demonstrar
a presença de RNAm para outros tipos de AKAPs, em células HEK-293,. De acordo com os
nossos resultados, as células HEK-293 (NT) possuem RNAm somente para AKAP 1 e 2.
Assim, uma das hipóteses de nosso estudo é que essas células possuem tanto Ezrin quanto
AKAP1 e AKAP2, as quais estariam envolvidas, juntamente com a PKA, com os processos
de fosforilação do NHE3, diminuindo sua atividade e, consequentemente favorecendo o
aumento da expressão do NHE1, a fim de compensar a diminuição da atividade do NHE3.
Nossos resultados indicam que a expressão de ezrin, assim como a de PKA não foi
modificada independentemente do tratamento e do recombinante transfectado, indicando que
essa proteína poderia atuar
Além disso, já foi demonstrado que essas células possuem RNAm para Epac1 e essa
proteína pode ser ativada pelo AMPc. Apesar da PKA e da Epac serem ativadas pelo mesmo
segundo mensageiro, essas proteínas podem ter efeitos finais opostos - a PKA inibe a via da
PKB/AKT enquanto que a Epac ativa essa mesma via (MEI et al., 2002), ou até mesmo
sinérgicos - a PKA e Epac inibem a atividade do NHE3 (HONEGGER et al., 2006). Assim,
estudos envolvendo a ativação dessas proteínas e consequentemente de seus alvos, tem sido
de grande interesse, uma vez que a origem e a causa desses efeitos antagônicos e sinergéticos
ainda não são bem compreendidas.
Em 2000, Weinman e colaboradores comentaram a respeito da função de um modelo
de PKA ligada a ezrin, proposto por Dransfield et al. (1997) e Lamprecht; Weinman; Yun
(1998). Com esse modelo foi postulado que NHERF serviria como uma ponte de aproximação
para PKA (ligada a ezrin), a fim de fosforilar o NHE3 e inibir sua atividade. Recentemente,
Lin et al. (2011) demonstraram que a glicose aumenta a atividade do NHE3 em jejuno de
ratos e que esse fator depende da dissociação do NHE3 com a proteína reguladora de NHE
(NHERF) isoforma 2 (NHERF2). Adicionalmente, Weinman; Steplock; Shenolikar (2003)
indicaram que a presença de NHERF1 é essencial para a inibição do NHE3, via AMPc. Esses
achados corroboram com nossos resultados os quais indicam que o aumento da expressão de
NHERF1 no tratamento com glicose 5 e 25 mM pode estar associado com a inibição da
atividade do NHE3, pois quando houve diminuição da fosforilação do NHE3 em células WT,
no tratamento com glicose 25 mM, concomitantemente, foi observado uma diminuição da
expressão do NHERF1.
Dessa forma, uma das hipóteses para explicar as modificações da expressão e
atividade dos NHEs observadas em células HEK-293, é que essa linhagem celular pode
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expressar os dois tipos de NHERF (1 e 2), mas que aparentemente, o NHERF1 está envolvido
com a inibição do NHE3. Esse pode ser uma ponte que facilita a fosforilação da PKA (ligada
a ezrin) no NHE3, diminuindo sua atividade.
Finalmente, independentemente da via final ativada, o aumento do AMPc pela glicose
é capaz de alterar a expressão e atividade de diferentes proteínas, como SGLTs e NHEs.
Nossos experimentos de transfecção demonstraram que as células são capazes de regular a
quantidade de transportadores de glicose na membrana, frente ao aumento extracelular desse
substrato, mas é necessário que as proteínas estejam íntegras. No entanto, essa destreza
celular sobre os transportadores de glicose afeta a capacidade de recuperação do pH
intracelular (pHi), através principalmente do NHE3.
Assim, a inibição do GPR1 poderia ser um mecanismo de regulação da distribuição do
SGLT1 e da atividade do NHE3 em situações que relacionam o aumento da glicose
extracelular com a diminuição da atividade desse trocador, pois ambas as proteínas são
fundamentais para a homeostase tanto de glicose quanto do equilíbrio ácido-base do
organismo.
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ANEXO A - Sequência original do hSGLT1
Homo sapiens solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member
1 (SLC5A1), mRNA
LOCUS
NM_000343 1995 bp mRNA linear PRI 21-SEP-2008
DEFINITION Homo sapiens solute carrier family 5
(sodium/glucose cotransporter), member 1 (SLC5A1), mRNA.
ACCESSION
NM_000343 REGION: 11..2005
VERSION
NM_000343.1 GI:4507030
SOURCE
Homo sapiens (human)

CDS

1..1995
/gene="SLC5A1"
/gene_synonym="D22S675; NAGT; SGLT1"
/note="Human Na+/glucose cotransporter 1 mRNA, complete
cds; solute carrier family 5 (sodium/glucose
transporter),
member 1; sodium/glucose cotransporter 1"
/translation="MDSSTWSPKTTAVTRPVETHELIRNAADISIIVIYFVVVMAVGL
WAMFSTNRGTVGGFFLAGRSMVWWPIGASLFASNIGSGHFVGLAGTGAASGIAIGGFE
WNALVLVVVLGWLFVPIYIKAGVVTMPEYLRKRFGGQRIQVYLSLLSLLLYIFTKISA
DIFSGAIFINLALGLNLYLAIFLLLAITALYTITGGLAAVIYTDTLQTVIMLVGSLIL
TGFAFHEVGGYDAFMEKYMKAIPTIVSDGNTTFQEKCYTPRADSFHIFRDPLTGDLPW
PGFIFGMSILTLWYWCTDQVIVQRCLSAKNMSHVKGGCILCGYLKLMPMFIMVMPGMI
SRILYTEKIACVVPSECEKYCGTKVGCTNIAYPTLVVELMPNGLRGLMLSVMLASLMS
SLTSIFNSASTLFTMDIYAKVRKRASEKELMIAGRLFILVLIGISIAWVPIVQSAQSG
QLFDYIQSITSYLGPPIAAVFLLAIFWKRVNEPGAFWGLILGLLIGISRMITEFAYGT
GSCMEPSNCPTIICGVHYLYFAIILFAISFITIVVISLLTKPIPDVHLYRLCWSLRNS
KEERIDLDAEEENIQEGPKETIEIETQVPEKKKGIFRRAYDLFCGLEQHGAPKMTEEE
EKAMKMKMTDTSEKPLWRTVLNVNGIILVTVAVFCHAYFA"
ORIGIN
1 atggacagta gcacctggag ccccaagacc accgcggtca cccggcctgt tgagacccac
61 gagctcattc gcaatgcagc cgatatctcc atcatcgtta tctacttcgt ggtagtgatg
121 gccgtcggac tgtgggctat gttttccacc aatcgtggga ctgttggagg cttcttcctg
181 gcaggccgaa gtatggtgtg gtggccgatt ggagcctccc tctttgctag taacattgga
241 agtggccact ttgtggggct ggccgggact ggggcagctt caggcatcgc cattggaggc
301 tttgaatgga atgccctggt tttggtggtt gtgctgggct ggctgtttgt ccccatctat
361 attaaggctg gggtggtgac aatgccagag tacctgagga agcggtttgg aggccagcgg
421 atccaggtct acctttccct tctgtccctg ctgctctaca ttttcaccaa gatctcggca
481 gacatcttct cgggggccat attcatcaat ctggccttag gcctgaatct gtatttagcc
541 atctttctct tattggcaat cactgccctt tacacaatta cagggggcct ggcggcggtg
601 atttacacgg acaccttgca gacggtgatc atgctggtgg ggtctttaat cctgactggg
661 tttgcttttc acgaagtggg aggctatgac gccttcatgg aaaagtacat gaaagccatt
721 ccaaccatag tgtctgatgg caacaccacc tttcaggaaa aatgctacac tccaagggcc

112

781 gactccttcc acatcttccg agatcccctc acgggagacc tcccatggcc tgggttcatc
841 tttgggatgt ccatccttac cttgtggtac tggtgcacag atcaggtcat tgtgcagcgc
901 tgcctctcag ccaagaatat gtctcacgtg aagggtggct gcatcctgtg tgggtatcta
961 aagctgatgc ccatgttcat catggtgatg ccaggaatga tcagccgcat tctgtacaca
1021 gaaaaaattg cctgtgtcgt cccttcagaa tgtgagaaat attgcggtac caaggttggc
1081 tgtaccaaca tcgcctatcc aaccttagtg gtggagctca tgcccaatgg actgcgaggc
1141 ctgatgctat cagtcatgct ggcctccctc atgagctccc tgacctccat cttcaacagc
1201 gccagcaccc tcttcaccat ggacatctac gccaaggtcc gcaagagagc atctgagaaa
1261 gagctcatga ttgccggaag gttgtttatc ctggtgctga ttggcatcag catcgcctgg
1321 gtgcccattg tgcagtcagc acaaagtggg caactcttcg attacatcca gtccatcacc
1381 agttacttgg gaccacccat tgcggctgtc ttcctgcttg ctattttctg gaagagagtc
1441 aatgagccag gagccttttg gggactgatc ctaggacttc tgattgggat ttcacgtatg
1501 attactgagt ttgcttatgg aaccgggagc tgcatggagc ccagcaactg tcccacgatt
1561 atctgtgggg tgcactactt gtactttgcc attatcctct tcgccatttc tttcatcacc
1621 atcgtggtca tctccctcct caccaaaccc attccggatg tgcatctcta ccgtctgtgt
1681 tggagcctgc gcaacagcaa agaggagcgt attgacctgg atgcggaaga ggagaacatc
1741 caagaaggcc ctaaggagac cattgaaata gaaacacaag ttcctgagaa gaaaaaagga
1801 atcttcagga gagcctatga cctattttgt gggctagagc agcacggtgc acccaagatg
1861 actgaggaag aggagaaagc catgaagatg aagatgacgg acacctctga gaagcctttg
1921 tggaggacag tgttgaacgt caatggcatc atcctggtga ccgtggctgt cttttgccat
1981 gcatattttg cctga

Legenda: Linha em amarelo: Alça citoplasmática [do aminoácido 412 (1236 pb) até 419 (1257 pb)]
onde se encontra a Serina 418 (aminoácido TCT - em vermelho), possível sítio de fosforilação da
PKA.
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ANEXO B - Sequências do GPR1 de humano
Homo sapiens G protein-coupled receptor 1, mRNA (cDNA clone MGC:87403
IMAGE:30334911), complete cds

LOCUS BC067833 1068 bp
mRNA
linear PRI 17-JUL-2006
DEFINITION Homo sapiens G protein-coupled receptor 1, mRNA
MGC:87403 IMAGE:30334911), complete cds.
ACCESSION
BC067833 REGION: 252..1319
VERSION
BC067833.1 GI:45709640
KEYWORDS
MGC.
SOURCE
Homo sapiens (human)
ORGANISM Homo sapiens
CDS /translation=
"MEDLEETLFEEFENYSYDLDYYSLESDLEEKVQLGVVHWVSLVL
YCLAFVLGIPGNAIVIWFTGFKWKKTVTTLWFLNLAIADFIFLLFLPLYISYVAMNFH
WPFGIWLCKANSFTAQLNMFASVFFLTVISLDHYIHLIHPVLSHRHRTLKNSLIVIIF
IWLLASLIGGPALYFRDTVEFNNHTLCYNNFQKHDPDLTLIRHHVLTWVKFIIGYLFP
LLTMSICYLCLIFKVKKRSILISSRHFWTILVVVVAFVVCWTPYHLFSIWELTIHHNS
YSHHVMQAGIPLSTGLAFLNSCLNPILYVLVSKKFQARFRSSVAEILKYTLWEVSCSG
TVSEQLRNSETKNLCLLETAQ"
ORIGIN
1 atggaagatt tggaggaaac attatttgaa gaatttgaga actattccta tgacctagac
61 tattactctc tggagtctga tttggaggag aaagtccagc tgggagttgt tcactgggtc
121 tccctggtgt tatattgttt ggcttttgtt ctgggaattc caggaaatgc catcgtcatt
181 tggttcacgg ggttcaagtg gaagaagaca gtcaccactc tgtggttcct caatctagcc
241 attgcggatt tcatttttct tctctttctg cccctgtaca tctcctatgt ggccatgaat
301 ttccactggc cctttggcat ctggctgtgc aaagccaatt ccttcactgc ccagttgaac
361 atgtttgcca gtgttttttt cctgacagtg atcagcctgg accactatat ccacttgatc
421 catcctgtct tatctcatcg gcatcgaacc ctcaagaact ctctgattgt cattatattc
481 atctggcttt tggcttctct aattggcggt cctgccctgt acttccggga tactgtggag
541 ttcaataatc atactctttg ctataacaat tttcagaagc atgatcctga cctcactttg
601 atcaggcacc atgttctgac ttgggtgaaa tttatcattg gctatctctt ccctttgcta
661 acaatgagta tttgctactt gtgtctcatc ttcaaggtga agaagcgaag catcctgatc
721 tccagtaggc atttctggac aattctggtt gtggttgtgg cctttgtggt ttgctggact
781 ccttatcacc tgtttagcat ttgggagctc accattcacc acaatagcta ttcccaccat
841 gtgatgcagg ctggaatccc cctctccact ggtttggcat tcctcaatag ttgcttgaac
901 cccatccttt atgtcctagt tagtaagaag ttccaagctc gcttccggtc ctcagttgct
961 gagatactca agtacacact gtgggaagtc agctgttctg gcacagtgag tgaacagctc
1021 aggaactcag aaaccaagaa tctgtgtctc ctggaaacag ctcaataa

