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RESUMO 

INOUE, B. H. Bases Moleculares da Microalbuminúria Associada à Hipertensão Arterial 

Essencial: Papel da Reabsorção Tubular de Albumina [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Evidências epidemiológicas indicam que a presença de microalbuminúria prediz 

maior freqüência de eventos cardiovasculares e mortalidade em hipertensos essenciais. 

A microalbuminúria pode ser decorrente do aumento da permeabilidade glomerular e/ou 

da diminuição da reabsorção desta macromolécula no túbulo proximal. Todavia não é 

sabido se os mecanismos que regulam a reabsorção de albumina em túbulo proximal 

renal encontram-se alterados na hipertensão essencial. Este trabalho teve como 

objetivo investigar as bases moleculares da microalbuminúria associada à hipertensão 

arterial essencial, focando na reabsorção tubular de albumina. Para tanto, avaliamos a 

evolução temporal da excreção urinária de albumina em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR) com 6 semanas de idade (pressão arterial sistólica, PAS, = 105 ± 4 

mmHg), 14 semanas de idade (PAS = 180 ± 2 mmHg) e 21 semanas de idade (PAS = 

202 ± 2 mmHg). Ratos normotensos Wistar da mesma idade serviram de controle. 

Observou-se que a excreção urinária diária de albumina aumentou progressivamente 

com o aumento da pressão arterial em SHR (10,5 ± 1,9; 92 ± 7,0 e 154 ± 27 µg/dia, em 

SHR com PAS média igual a 105, 180 e 202 mmHg respectivamente). Este aumento 

progressivo não foi observado em ratos normotensos com idade correspondente, 

indicando que este fenômeno é decorrente do aumento da pressão arterial e não pode 

ser atribuído ao aumento da idade dos animais durante o período estudado. A análise 

das proteínas urinárias por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) mostrou 

que SHR excretam proteínas do tamanho da albumina ou menores (< 70kDa), padrão 

típico de proteinúria tubular. Adicionalmente, verificou-se que os níveis de expressão 

dos  receptores endocíticos megalina e cubilina, bem como do canal para cloreto ClC-5 

diminuem progressivamente no córtex renal de SHR com o aumento da pressão 

arterial. Observou-se também uma diminuição significativa na expressão de uma outra 

macromolécula importante no processo de endocitose mediada por receptor em túbulo 

proximal renal, a v-H+-ATPase. Entretanto, a diminuição da expressão protéica da 

subunidade B2 desta ATPase foi estatisticamente significante apenas em SHR com 21 

semanas comparado aos com 6 semanas de idade.  Não foram encontradas alterações 

no padrão de expressão de componentes estruturais da barreira glomerular como a 

nefrina e podocina. Em suma, o nosso estudo demonstra que o aumento da excreção 

urinária de proteínas, especialmente de albumina, está associado com uma menor 

expressão de componentes essenciais do aparelho endocítico do túbulo proximal renal. 

É tentador especular que a disfunção da via endocítica no túbulo proximal renal possa 

ser o principal mecanismo subjacente ao desenvolvimento de microalbuminúria na 

hipertensão. 

 

Palavras chave: Endocitose, megalina, cubilina, microalbuminúria, hipertensão. 

 



 

ABSTRACT 

INOUE, B. H. Molecular basis of microalbuminuria in essential hypertension: role of 

tubular albumin reabsorption [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2012. 

 

Epidemiological evidences indicate that the presence of microalbuminuria 

predicts a higher frequency of cardiovascular events and mortality in essential 

hypertensive patients. Microalbuminuria may arise from increased glomerular 

permeability and/or reduced proximal tubular reabsorption of albumin. However, it 

remains to be determined whether the mechanisms that regulate the renal proximal 

tubular reabsorption of albumin are altered in essential hypertension. The purpose of 

this work was to investigate the molecular basis of microalbuminuria in essential 

hypertension, focusing on the renal tubular reabsorption of albumin. To this end, we 

evaluated the temporal evolution of urinary albumin excretion in spontaneously 

hypertensive rats (SHR) at 6 weeks of age (systolic arterial pressure, SAP, = 105 ± 4 

mmHg), 14 weeks of age (SAP = 180 ± 2 mmHg) and 21 weeks of age (SAP = 202 ± 2 

mmHg). Age-matched normotensive Wistar rats were used as controls. It was observed 

that the daily urinary excretion of albumin progressively increased with blood pressure in 

SHR from 6 to 21 weeks of age (10.5 ± 1.9, 92 ± 7.0 and 154 ± 27 µg in SHR with 105, 

180 and 202 mmHg of average SAP, respectively). This progressive increase in 

microalbuminuria has not been observed in age-matched normotensive Wistar rats, 

indicating that this phenomenon cannot be attributed to age progression over the studied 

period. SDS-PAGE analysis of urinary proteins showed that microalbuminuric SHR 

virtually excreted proteins of the size of albumin or smaller (< 70kDa), typical of tubular 

proteinuria. Additionally, it was verified that the protein expression levels of the endocytic 

receptors megalin and cubilin as well as of the chloride channel ClC-5 progressively 

decreased in the renal cortex of SHR from 6 to 21 weeks of age. Moreover, it was 

observed reduction of expression of another macromolecule that plays an important role 

in the process of receptor mediated endocytosis in the renal proximal tubule, the v-H+-

ATPase, was reduced. However, reduced cortical expression of the B2 subunit of the v-

H+-ATPase, was only statistically significant in 21-wk-old vs. 6-wk-old SHR. Expression 

levels of structural components of the glomerular barrier such as nephrin and podocin 

were unchanged. To sum up, our study demonstrates that the increase in urinary protein 

excretion, especially of albumin, is associated with lower expression of key components 

of the apical endocytic apparatus in the renal proximal tubule. It is tempting to speculate 

that dysfunction of the apical endocytic pathway in the renal proximal tubule may be the 

major mechanism underlying development of microalbuminuria in essential 

hypertension.  

 

 

 

Keywords: Endocytosis, megalin, cubilin, microalbuminuria, hypertension. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Hipertensão Arterial e Rim 

As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI (2010) (1) definem hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) como “condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA), associada freqüentemente a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com conseqüente aumento do risco 

de eventos cardiovasculares fatais e não fatais”. Os limites de PA considerados 

normais são arbitrários (Tabela 1), mas a linha limítrofe que define a HAS considera 

valores de pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e 

diastólica igual ou superior a 90 mmHg (1).  

A HAS pode ser classificada em  primária ou secundária.  A HAS primária ou 

essencial é a forma mais comum de hipertensão, contabilizando 90 a 95% de todos 

os casos da doença. A hipertensão essencial é considerada uma doença complexa 

e multifatorial, ou seja, diferentes fatores podem contribuir para o seu 

desenvolvimento (2). Dentre estes fatores estão: hereditariedade, consumo 

excessivo de sal, alterações no sistema renina-angiotensina-aldosterona e no 

sistema nervoso simpático, estresse, obesidade, etilismo, resistência à insulina, 

tabagismo, idade, entre outros (1, 2). A HAS secundária apresenta causa 

identificável e tem prevalência de 3% a 10%. É decorrente, principalmente, de 

doenças renais, mas também de transtornos endócrinos ou neurológicos, gravidez 

e coarctação da aorta (2). 
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Existe uma estreita relação entre hipertensão e o rim. Este órgão 

desempenha papel determinante na regulação da pressão arterial e, de acordo com 

a corrente Guytoniana, é responsável pela gênese da hipertensão essencial em 

função de um déficit intrínseco na capacidade renal de excretar sódio e água (3).  

 

Tabela 1 – Classificação da pressão arterial em adultos (<18 anos)* 

Classificação  
Pressão Arterial Sistólica  

(mm Hg)  

Pressão Arterial Diastólica  

(mm Hg)  

Ótima  < 120  < 80  

Normal  < 130 < 85  

Limítrofe ** 130 – 139  85 – 89  

Hipertensão  

Estágio 1 (leve)  140 – 159  90 – 99  

Estágio 2 (moderada)  160 – 179  100 – 109  

Estágio 3 (grave)  ≥ 180  ≥ 110  

Sistólica isolada  ≥ 140  < 90  

*Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior 
deve ser utilizada para classificação da pressão arterial 
** Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura. 
Adaptado: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010 (1). 

 

Em consonância com a teoria de Guyton, sabe-se que, na maioria das 

doenças renais, agudas ou crônicas, a hipertensão é uma ocorrência freqüente. Por 

outro lado, a hipertensão arterial tem o rim como um de seus principais órgãos-
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alvo, provocando, em situações clínicas e em modelos experimentais, lesão e 

perda progressiva da função renal. 

Existe uma variedade muito grande de modelos experimentais que 

mimetizam aspectos da hipertensão arterial em humanos. No entanto, nenhum 

destes modelos apresenta todos os aspectos clínicos da doença. Deste modo, a 

escolha do modelo animal para estudos em hipertensão deve ser tomada levando 

em conta os objetivos do estudo visando utilizar o modelo mais adequado para 

validar as hipóteses formuladas pelo pesquisador. 

A linhagem de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) é o modelo 

genético mais utilizado no estudo da hipertensão. O SHR foi derivado do 

cruzamento entre irmãos que apresentavam os maiores níveis de pressão a cada 

geração a partir de uma população heterogênea de ratos Wistar resultando em uma 

nova linhagem após 20 gerações (4).  

 

1.2 - Microalbuminúria 

Evidências epidemiológicas indicam que a presença de microalbuminúria é 

associada, em hipertensos essenciais, à maior freqüência de eventos 

cardiovasculares, de doença periférica e de mortalidade (5).  

A microalbuminúria pode ser definida através de diferentes medidas, como 

mostra a Tabela 2. Tradicionalmente, a microalbuminúria é definida como excreção 

urinária de albumina entre 20 e 200 μg/min, correspondendo a 30-300 mg/dia, ou 

alternativamente, pela relação albumina/creatinina (ACR = albumin/creatinine ratio) 

de 10-25 mg/mmol (6)(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Definição de microalbuminúria e proteinúria 

 Normal Microalbuminúria proteinúria Unidade 

Albumina urinária (24hrs) <30 30-300 >300 mg/dia 

Taxa de excreção de albumina 

urinária 

<20 20-200 >200 µg/min 

Razão albumina/creatinina <2,5 10-25 >25 mg/mmol 

Adaptado: Donnelly et al., 2003 (6). 
 

A determinação da concentração de albumina urinária em amostra isolada é 

bastante fácil de ser realizada na prática clínica e fornece informação confiável. 

Obtém-se uma melhor avaliação quando a determinação da albuminúria é feita na 

primeira urina da manhã, evitando-se, portanto, variações diurnas. Entretanto, de 

acordo com a American Diabetes Association (ADA), o padrão ouro para a 

mensuração da microalbuminúria é a excreção de albumina da urina de 24 horas 

(ADA, 2001). Existe, porém, a desvantagem em se medir apenas a concentração 

urinária de albumina pelo fato desta medida ser influenciada pelo volume urinário 

(6). Atualmente, a National Kidney Foundation recomenda a utilização da relação 

entre as concentrações de albumina (μg) e creatinina (mmol) em amostras isoladas 

de urina (ACR) para a detecção da microalbuminúria (7). A ACR é um teste mais 

conveniente para os pacientes e é menos propenso a erros devido a métodos de 

coleta imprópria e às variações na excreção de proteína de 24 horas (7). 



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 

 

A identificação e quantificação da proteinúria, particularmente da albumina, é 

um importante indicador para o prognóstico de doenças (8-10). Qualquer aumento 

persistente da excreção urinária é em princípio de natureza patológica. Portanto, a 

avaliação da albuminúria pode constituir-se em um valioso sinal de alteração renal, 

que freqüentemente antecede as manifestações sistêmicas da doença. O aumento 

da excreção urinária de albumina pode ocorrer tanto em decorrência do aumento 

da permeabilidade glomerular como da diminuição da reabsorção destas 

macromoléculas no túbulo proximal (11).   

 

1.3 - Manuseio Renal de Albumina 

 A albumina é a mais abundante proteína do plasma, perfazendo um total de 

60% das proteínas totais do soro humano. É uma molécula aniônica, 

exclusivamente sintetizada pelo fígado, constituída por 584 aminoácidos e com 

massa molecular equivalente a 69 kDa (12). Esta macromolécula possui inúmeras 

funções importantes como a manutenção da pressão oncótica e do volume 

sanguíneo, tamponante ácido-base, antioxidante e transportadora de diversas 

substâncias como ácidos, bilirrubina, cálcio, magnésio, drogas, hormônios e 

vitaminas lipofílicas e hidrofílicas (12). 

Em condições normais, cerca de 170 mg a 9 g de albumina são filtrados 

pelos glomérulos humanos diariamente, no entanto, menos que 30 mg são 

excretados por dia. O restante é reabsorvido em túbulo proximal pelo processo de 

endocitose mediada por receptor, um mecanismo essencial para o transporte de 

macromoléculas para dentro das células através do epitélio (13-15).  
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1.3.1 - Barreira de filtração glomerular  

O corpúsculo renal consiste em um tufo de capilares sanguíneos (glomérulo) 

suprido pela arteríola aferente e drenado pela arteríola eferente e envolvido pela 

cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman possui dois folhetos, um interno 

(visceral) ligado aos capilares, e outro externo (parietal), formando os limites do 

corpúsculo renal. Entre os dois folhetos da cápsula de Bowman existe o espaço 

capsular, que recebe o filtrado glomerular (Figura 1) (16). 

As células endoteliais dos capilares glomerulares são recobertas por uma 

membrana basal, revestida por uma camada epitelial de podócitos. As células 

endoteliais, a membrana basal glomerular (MBG) e os podócitos formam a 

chamada barreira de filtração glomerular (Figura 1). Esta barreira desempenha o 

importante papel de selecionar quais os componentes plasmáticos que serão ou 

não ofertados ao túbulo renal.  

A camada de células endoteliais dos capilares glomerulares possui uma 

pequena porção em contato direto com as células mesangiais, o restante é quase 

completamente coberto pela MBG e pela camada epitelial de podócitos, e é nesta 

região que ocorre a filtração. O endotélio é fenestrado (isto é, possui poros de 70 

nm) e como conseqüência é permeável a água e a solutos pequenos, constituindo 

uma barreira apenas para elementos celulares (16). 
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Figura 1 – (A) Anatomia do corpúsculo renal (glomérulo e cápsula de 

Bowman). (B) Microscopia eletrônica da barreira de filtração glomerular. A 

barreira de filtração é composta por três camadas: o endotélio, a MBG e os 

processos podocitários dos podócitos. O diafragma das fendas de filtração forma os 

assoalhos das fendas (setas). CL = luz do capilar. CB = cápsula de Bowman. 

Adaptado: Boron & Boulpaep, 2011 (16). 

 

A MBG encontra-se entre as células endoteliais dos capilares glomerulares e 

os podócitos e é a única estrutura contínua que separa o sangue contido nos 

capilares do espaço capsular. Por meio de microscopia eletrônica, demonstrou-se 

que a MBG é constituída por três camadas distintas: a lâmina rara interna (unida ao 

endotélio), a lâmina densa (camada intermediária) e a lâmina rara externa 

(recoberta pelos podócitos). Acredita-se que a MBG represente uma barreira 
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importante à filtração de proteínas com cargas resultantes negativas em virtude dos 

resíduos de aminoácidos siálicos e dicarboxílicos presentes nos proteoglicanos que 

a compõem (16).  

Os podócitos são células epiteliais altamente especializadas (76) que 

possuem processos podocitários que se interdigitam e revestem a MBG. Estes 

processos podocitários são separados entre si por fendas de filtração que são 

conectadas por uma membrana bastante delicada, denominada em inglês “slit 

membrane” que contém poros de dimensões de 4 a 14 nm. As fendas de filtração 

selecionam as moléculas por seu tamanho, impedindo que macromoléculas que 

tenham cruzado a MBG adentrem a cápsula de Bowman.  

A “slit membrane” é composta por diversas proteínas, entre elas a nefrina e a 

podocina (Figura 2). A nefrina, uma proteína transmembrana com massa molecular 

de 185-200 kDa, é a proteína estrutural principal na manutenção da “slit 

membrane”. A cauda citoplasmática da nefrina liga-se, através do seu domínio C-

terminal, à podocina (~42 kDa), outra proteína transmembrana. A podocina está 

envolvida na ligação da nefrina ao citoesqueleto de actina dos podócitos (17-20), 

desempenhando papel importante na sinalização de eventos que determinam a 

integridade estrutural nestas células (Figura 2).  

Evidências clínicas demonstram que as causas predominantes de síndrome 

nefrótica em adultos, caracterizada por proteinúria maciça, são danos nos 

podócitos (20). A importância da nefrina na manutenção e na integridade dos 

podócitos é evidenciada por estudos in vivo que demonstraram que a injeção de 

anticorpos anti-nefrina tem como conseqüência o aparecimento de proteinúria. 

Além disso, a obliteração do gene que codifica para nefrina, Neph1, em 
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camundongos, é associada ao achatamento dos processos podocitários (17-20). 

De maneira semelhante, camundongos deficientes em podocina desenvolvem 

proteinúria intra-uterina severa, achatamento dos processos podocitários e 

ausência de “slit diafragma” (17-20). 

 

 

Figura 2 - Anatomia dos processos podocitários. Esta figura ilustra as proteínas 

que formam a “slit membrane” da fenda de filtração entre dois processos 

podocitários adjacentes. A podocina é responsável por confinar a nefrina em 

microdomínios da membrana plasmática. Muitas das proteínas que compõem a “slit 

membrane” interagem com proteínas adaptadoras (CD2AP) que se ligam à actina 

filamentosa (F-actina) do citoesqueleto. MGB = membrana basal glomerular. 

Adaptado: Mundel & Shankland, 2002 (21). 

 

Em 1951, Pappenheimer e colaboradores (22) desenvolveram a teoria dos 

poros para explicar o mecanismo pelo qual o capilar glomerular, bem como a 

maioria dos capilares do organismo, é capaz de impedir a passagem de 



I n t r o d u ç ã o  | 10 

 

 

macromoléculas. Esta teoria prediz que as paredes dos capilares são atravessadas 

por poros cilíndricos, os quais deixariam passar livremente moléculas de solvente, 

mas restringiriam moléculas de soluto com base em seu tamanho (22). A teoria dos 

poros encontrou respaldo em uma série de estudos que utilizaram polissacarídeos 

sintéticos, fabricados com diferentes massas moleculares, com a finalidade de 

investigar a influência do tamanho de uma molécula sobre sua filtração glomerular 

(23, 24). Muitos destes estudos, como o esquematizado na Figura 3, avaliaram a 

seletividade da barreira de filtração não somente no que se referia à influência do 

tamanho, mas também da carga elétrica de uma dada molécula (25-27).  

O experimento mostrado na Figura 3 ilustra o modo pelo qual o tamanho e a 

carga elétrica afetam a filtração de macromoléculas pelo glomérulo. Neste gráfico, 

o eixo das abscissas representa o raio molecular das dextranas e o das ordenadas, 

seus respectivos clearances fracionais, que é uma medida da permeabilidade 

glomerular. Nota-se neste gráfico que quanto maior o raio molecular da dextrana, 

menor sua intensidade de filtração. Adicionalmente, verifica-se que para um dado 

raio molecular, as moléculas catiônicas são filtradas com maior facilidade que as 

neutras e aniônicas.   

Conforme mencionado acima, a menor intensidade de filtração de moléculas 

aniônicas é explicada pela presença de glicoproteínas com cargas negativas na 

composição da MBG. Tendo em vista que a maior parte das proteínas possui carga 

negativa resultante, as cargas negativas presentes na barreira de filtração 

glomerular, especialmente na MBG, podem restringir a passagem de proteínas com 

raios moleculares efetivos entre 2 e 4 nm ou mais.  É importante ressaltar que, 

embora bastante factível do ponto de vista funcional, a teoria dos poros não foi, até 
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os dias de hoje, comprovada anatomicamente. Muito provavelmente, os poros não 

existam exatamente como as estruturas cilíndricas idealizadas pelos pesquisadores 

nos anos 50. Outro ponto que merece atenção é com relação ao fato de que 

enquanto a existência da seletividade pelo tamanho seja universalmente aceita, 

alguns grupos de pesquisadores têm questionado o conceito de seletividade da 

barreira de filtração glomerular por carga elétrica (28, 29). 

 

 

Figura 3 – Influência do tamanho e da carga elétrica sobre a filtração de 

dextranas. Valor igual a 1 indica que a substância é livremente filtrada, enquanto 

valor igual a zero indica que a mesma não é filtrada. (Cx = Clearance da 

Substância X; Cin = Clearance da Inulina; Cx/Cin = clearance fracional da 

substância X). Adaptado: Boron & Boulpaep, 2011 (16). 
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1.3.2 - Endocitose Mediada por Receptor 

Em indivíduos normais, a albumina filtrada pelos glomérulos é quase 

totalmente reabsorvida no túbulo proximal renal pelo mecanismo de endocitose 

mediada por receptor (13-15).  Na membrana plasmática, os receptores endocíticos 

estão agrupados nas regiões revestidas de clatrina que são microdomínios da 

membrana plasmática onde se inicia a internalização. As vesículas revestidas de 

clatrina internalizadas, contendo os receptores e seus ligantes, perdem seu 

revestimento e são direcionadas aos endossomas precoces. Os endossomas 

precoces são as primeiras estruturas a receberem o material endocitado, possuem 

em pH entre 6,2 e 6,5; e é neste microambiente levemente ácido que ocorre a 

separação dos receptores e seus ligantes. Os receptores endocíticos retornam para 

a membrana plasmática por meio de vesículas de reciclagem. Os ligantes 

internalizados que não foram reciclados são transportados para os endossomas 

tardios e para os lisossomas, onde são degradados em seus constituintes.  

A endocitose mediada por receptor na membrana apical do túbulo proximal 

envolve a ligação da albumina, bem como de outras proteínas presentes no filtrado 

glomerular, aos receptores megalina e cubilina (12, 30, 31), internalização do 

complexo, subseqüente dissociação da albumina dos receptores nos endossomas 

precoces (12), degradação da albumina em seus aminoácidos constituintes nos 

lisossomas e reciclagem dos receptores megalina/cubilina para a membrana celular 

(32) (Figura 4).  Os aminoácidos resultantes retornam à circulação através 

membrana basolateral, finalizando o processo de reabsorção. 

Estudos recentes evidenciaram que a endocitose da albumina requer um 

complexo macromolecular que inclui além dos receptores megalina/cubilina, a 
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isoforma 3 do trocador Na+/H+ (NHE3), a H+-ATPase vacuolar (v-H+-ATPase) e o 

canal para cloreto ClC-5 (12, 33-35) (Figura 4). Estas proteínas de transporte estão 

envolvidas na manutenção do pH que é essencial ao processo endocítico, pois 

influencia não somente a dissociação ligante-receptor, mas também o tráfego 

vesicular, os eventos de fusão endossomal e a reciclagem dos receptores para a 

membrana plasmática (13, 36-38).  

 

Figura 4 – Esquema representativo da via endocítica em túbulo proximal. 

Representação do funcionamento e dos componentes do complexo 

macromolecular da endocitose mediada por receptor. VEI, vesículas endocíticas; 

EI, endossomas precoces; RE, endossomas de reciclagem; ET, endossomas 

tardios; Li, lisossomas. Adaptado: Gekle, 2005 (12). 
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1.3.2.1 Megalina 

A megalina pertence à família dos receptores de lipoproteínas de baixa 

densidade, possui alta massa molecular (<600 kDa) e é constituída por um grande 

domínio amino-terminal extracelular, um domínio transmembrana e uma cauda 

carboxi-terminal citoplasmática curta (Figura 5).  Foi descoberta em 1982, por 

Kerjaschki e Farquhar (39), como um antígeno da nefrite de Heyman, também 

conhecida como glomerulonefrite membranosa, responsável por cerca de 30% dos 

casos de síndrome nefrótica em adultos.  

A megalina pode ser encontrada em muitos epitélios de absorção, na 

vesícula vitelina, nos pneumócitos do tipo II, nas células secretoras de 

paratormônio, intestino delgado, endométrio, útero, trompas e no citotrofoblasto da 

placenta. No rim, este receptor é altamente expresso no aparato endocítico do 

túbulo proximal (40, 41). É particularmente encontrada na borda em escova, nas 

vesículas revestidas de clatrina, endossomas iniciais e de reciclagem, e em 

menores quantidades nos lisossomas. Sua importância para o aparelho endocítico 

assim como para a reabsorção de seus ligantes é evidenciada em muitos estudos. 

Camundongos nocaute para a megalina apresentam proteinúria de baixa massa 

molecular relativa e albuminúria (42). Por sua vez, inúmeras doenças 

caracterizadas por proteinúria revelam redução da expressão da megalina em 

tecido renal (43-46). O decréscimo na expressão deste receptor no túbulo proximal 

foi observado em animais com estágio inicial de diabetes (47), sugerindo que as 

funções da megalina possam estar prejudicadas em pacientes diabéticos, uma vez 

que proteinúria de baixa massa molecular e albuminúria são sintomas 

freqüentemente observados nesses pacientes nos estágios iniciais da doença (48). 
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Figura 5 – Representação esquemática da estrutura do receptor endocítico 

Megalina. Adaptado: Moestrup & Verroust (49) 

 

1.3.2.2 Cubilina 

 Outro receptor endocítico envolvido na endocitose de proteínas filtradas é a 

cubilina, proteína com massa molecular equivalente a 460 kDa (50) e cuja estrutura 

revela ausência de domínio transmembrana (Figura 6). Foi identificada inicialmente 

como um fator intrínseco do receptor para vitamina B12, não apresentando 

nenhuma homologia estrutural aos receptores endocíticos conhecidos (49).  

A cubilina é ancorada na membrana por meio de sua interação com a 

proteína amnionless (51) e muito possivelmente com a megalina (52, 53). É 
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altamente expressa no aparato endocítico do túbulo proximal (54-56), e é 

encontrada nos mesmos compartimentos que a megalina.  

A participação da cubilina na endocitose mediada por receptor pode ser 

ilustrada por doenças hereditárias (Síndrome Imerslund-Grasbeck) que acometem 

famílias nórdicas nas quais mutações na cubilina ou em proteínas que medeiam a 

inserção deste receptor na membrana da borda em escova resultam em proteinúria 

de origem tubular. 

 

 

Figura 6 – Representação esquemática da estrutura do receptor endocítico 

Cubilina. Adaptado: Moestrup & Verroust, 2001 (49). 

 

1.3.2.3 Isoforma 3 do trocador Na+/H+ (NHE3) 

O trocador Na+/H+ utiliza energia proveniente do gradiente químico do íon 

sódio para mediar a troca eletroneutra de sódio extracelular por hidrogênio 

intracelular. Todos os NHEs clonados possuem dois domínios funcionais distintos: 
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um domínio N-terminal anfipático que atravessa a membrana plasmática 10-12 

vezes, sendo constituído por cerca de 500 aminoácidos, e um segundo domínio 

hidrofílico que corresponde a face citoplasmática (Figura 7) (57). A seqüência de 

aminoácidos correspondente ao domínio amino-terminal da proteína é altamente 

conservada, apresentando cerca de 50% a 60% de identidade, quando se 

comparam as isoformas do trocador Na+/H+ já clonadas. Em contraste, na região 

carboxi-terminal a homologia é bastante baixa. Já está bem estabelecido que a 

porção N-terminal dos NHEs corresponde ao domínio funcional do transportador e 

a C-terminal ao domínio regulatório (57-60) (Figura 7).  

O NHE3 é a principal isoforma do trocador Na+/H+ presente no túbulo 

proximal onde medeia a reabsorção isotônica de NaCl e água, bicarbonato de sódio 

e secreção de amônio. O NHE3 parece desempenhar papel importante na 

endocitose mediada por receptor sendo responsável, ao menos em parte, pela 

acidificação dos endossomas precoces. Ao utilizar a energia proveniente do 

gradiente do Na+ existente no lado externo das vesículas, o trocador medeia o 

influxo de H+, levando à acidificação. A importância do NHE3 na manutenção do pH 

dos endossomas precoces e, conseqüentemente, na reabsorção de albumina em 

túbulos proximais renais, foi descrita em uma série de trabalhos realizados por 

Gekle e colaboradores (35, 61, 62). Nestes estudos demonstrou-se que a captação 

de albumina em células em cultura de túbulo proximal renal (linhagem proveniente 

do massurpial opossum, (OKP)) é reduzida quando o NHE3 está inibido, e, 

totalmente abolida em células que não expressam esta isoforma de trocador (35, 

62). Corrobora com estes dados, o fato de camundongos nocaute para o NHE3 
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apresentarem excreção urinária de proteínas bastante aumentada em relação aos 

camundongos selvagens (221%) (61). 

 

 

Figura 7. Modelo da estrutura secundária proposto para as isoformas do 

trocador Na+/H+ baseado em análises de gráficos de hidropatia. O domínio N-

terminal é anfipático e contém 10-12 segmentos transmembrana responsáveis por 

mediar a troca Na+/H+. O domínio C-terminal é altamente hidrofílico e corresponde 

à porção citoplasmática da molécula pelo qual a troca Na+/H+ é regulada. 

Adaptado: Zachos e colaboradores, 2005 (63). 
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1.3.2.4 - H+-ATPase vacuolar 

A acidificação dos endossomas tardios e dos lisossomas é promovida pela 

H+-ATPase vacuolar, v-H+-ATPase (62). A v-H+-ATPase é composta por dois 

domínios funcionais principais: um catalítico e citoplasmático (V1, de 640 kDa) e 

outro que atravessa a bicamada lipídica na qual o transportador está inserido (V0, 

de 240 kDa), (64, 65), formando um complexo protéico de aproximadamente 900 

kDa (64-66) (Figura 8).  

O domínio V1 forma um grande complexo, composto de 8 subunidades, 

designados pelas letras A-H e o domínio V0 compreende cópias simples de a, c, c’, 

c” e d. Algumas destas subunidades, por sua vez, são codificadas por diferentes 

genes e apresentam mais de uma isoforma (67, 68) (Figura 8). Devido a esta 

bomba ser movida pela hidrólise do ATP, que provê substancial quantidade de 

energia para o transporte, a H+-ATPase é capaz de gerar um grande gradiente de 

H+ através da membrana. Considerando que o mecanismo de transporte desta 

ATPase é eletrogênico, a entrada de H+ para o interior das vesículas torna o lúmen 

das mesmas mais positivo na ausência de uma corrente neutralizadora, criando um 

gradiente eletroquímico desfavorável ao ulterior transporte de H+ (64, 65).  Em 

muitas organelas intracelulares, uma condutância paralela de cloreto provê um 

desvio elétrico compensatório para as cargas positivas transferidas pela bomba, 

dissipando assim a diferença de potencial estabelecida pela ATPase (65, 66). 
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Figura 8 – Esquema da topologia da H+-ATPase vacuolar. Fonte: Carraro-

Lacroix e colaboradores, 2009 (69). 

 

1.3.2.5 - ClC-5 

O ClC-5 pertence à superfamília de canais para cloreto voltagem-

dependentes (70), no entanto, estudos recentes sugerem que ele atue como um 

trocador Cl-/H+ (71). A topologia proposta para estes canais é de 12 segmentos 

transmembrana α-hélice, vários deles contribuindo para a formação dos poros, e 

uma região amino e carboxi-terminal intracelular (Figura 9). 

Estudos de imunocitoquímica indicaram que este canal colocaliza com a v-

H+-ATPase em endossomas e lisossomas no túbulo proximal renal (34, 72). Sua 

mais conhecida função é a de atuar como um trocador de ânions, gerando a contra-

condutância, atuando em parceria com a H+-ATPase vacuolar. Tal função foi 

evidenciada por estudos realizados em camundongos com nocaute para o ClC-5, 

os quais apresentam deficiência na acidificação e acúmulo de ânions cloreto nos 
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endossomas (34, 73). Há relatos recentes que o ClC-5 possui ainda outro papel 

crucial para o funcionamento da endocitose mediada por receptor, mediando, de 

forma ainda não esclarecida, a arquitetura do complexo endocítico ligante-receptor, 

entre a albumina e os receptores megalina/cubilina na membrana apical do túbulo 

proximal (34). Mutações neste canal provocam a doença de Dent clinicamente 

caracterizada por proteinúria tubular, hipercalciúria, nefrolitíase e acidose tubular 

renal. Muitos estudos mostram que a disfunção do ClC-5 prejudica a endocitose 

mediada por receptor em túbulo proximal renal e causa redução na expressão da 

megalina (43, 74).  

 

Figura 9 – Esquema da topologia do canal para cloreto 5. Adaptado: Lehmann-

Horn & Jurkat-Rott, 1999 (75). 

 

 

 



I n t r o d u ç ã o  | 22 

 

 

1.3.2.6 - Ligantes dos receptores endocíticos megalina e cubilina 

Uma quantidade muito grande de ligantes foi identificada tanto para 

megalina como para cubilina (Tabela 4). Esta tabela mostra que a endocitose 

mediada por receptor é um mecanismo importante não apenas para realizar a 

reabsorção de proteínas presentes no ultrafiltrado glomerular, mas é também 

responsável pela reabsorção de inúmeras macromoléculas, sendo que algumas 

delas são essenciais para a manutenção da homeostase do organismo. 
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Tabela 3 – Ligantes dos receptores endocíticos megalina e cubilina 

Megalina  Cubilina 
   

 Proteínas de ligação de vitaminas  
   

Proteína de ligação da vitamina B12
(76) 

 Proteína de ligação da vitamina B12
(55) 

Proteína de ligação da vitamina D
(77) 

 Proteína de ligação da vitamina D
 (78) 

Proteína de ligação do retinol
(79) 

  
   

 Apolipoproteínas  
   

Apolipoproteína B
(80) 

 Apolipoproteína A-I
(81) 

Apolipoproteína E
(82) 

 LDL
(83) 

Apolipoproteína J/clusterina
(84) 

  

Apolipoproteína H
(49) 

  
   

 Hormônios e peptídeos de baixa massa molecular  
   

PTH
(49) 

  

Insulina
(85) 

  

β2-microglobulina
(49) 

  

Fatores de crescimentos epidermais
(85) 

  

Prolactina
(85) 

  

Lisozima
(49) 

  

Citocromo c
(49) 

  

PAP-1
(42) 

  

Proteína de ligação de odorantes
(49) 

  

Transtiretina
(49) 

  
   

 Outros  
   

Albumina
(86, 87) 

 Ig de cadeia leve
(88) 

RAP
(89) 

 Transferrina
 (90) 

Tiroglobulina
(91) 

 Albumina
(86, 87) 

Lactoferrina
(49) 

 RAP
(89) 

Ca
2+ (40) 

  
   

 Drogas Polibásicas  
   

Amiloglicosídeos
(92) 

  

Polimixina 
(92) 

  

Aprotinina
(92) 

  
   

 Enzimas e inibidores de enzima  
   

PAI-1
(93) 

  

PAI-1-uroquinase
(80) 

  

PAI-1-tPA
(80) 

  

Lipase lipoproteica
(94) 

  

β -amilase
(94) 

  

 



 

Objetivos 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 Investigar as bases moleculares da microalbuminúria associada à 

hipertensão arterial essencial, focando na reabsorção tubular de albumina. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 Avaliar a evolução temporal da excreção urinária de proteínas totais e de 

albumina em ratos espontaneamente hipertensos.  

 Avaliar a expressão das proteínas implicadas na endocitose mediada por 

receptor (receptores megalina/cubilina, canal para cloreto ClC-5 e a H+-

ATPase vacuolar) em córtex de ratos espontaneamente hipertensos com o 

evoluir da hipertensão arterial.  

 

 

 

  



 

Materiais e Métodos 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - Modelos Experimentais 

Todos os procedimentos realizados foram submetidos e aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal, de acordo com os Princípios Éticos 

na Experimentação Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). 

Foram utilizados ratos Wistar e SHR com idades de 6, 14 e 21 semanas, 

comprados no Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área de 

Ciências de Animais de Laboratório (CEMIB), Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP. Os animais foram mantidos no biotério do Instituto do Coração, 

Hospital das Clínicas – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP), em gaiolas, sob condições controle de temperatura (22°C), de umidade 

(60%) e ciclo claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à água e à alimentação.  

 

3.2 - Aferição da Pressão Arterial Sistólica  

A pressão arterial em ratos Wistar e SHR foi medida por meio do método 

indireto de pletismografia de cauda. Primeiramente, realizou-se a calibração do 

sistema (BP-2000 Blood Pressure Analysis System™; Visitech Systems, Inc.) e, em 

seguida, os ratos foram acondicionados em um meio de contensão e colocados sob 

uma plataforma aquecida. A região proximal da cauda dos animais foi encaixada 

num manguito de borracha acoplado a um transdutor de pulso (sensor) que capta 

os sinais a serem enviados e registrados em computador para a realização das 
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medidas de pressão arterial sistólica. O experimento só teve início após a 

estabilização dos sinais de pulso e freqüência cardíaca. A PAS foi considerada 

como a média de no mínimo dez medidas.  

 

3.3 - Avaliação da Função Renal 

Os animais foram mantidos individualmente em gaiolas metabólicas. O 

consumo de água e ração foi monitorado e o procedimento repetido por 4 dias 

consecutivos: o primeiro dia para adaptação dos animais às gaiolas e os dias 

seguintes para coleta de urina de 24 horas e avaliação da função renal. Após este 

período, os animais foram anestesiados, o sangue arterial retirado, e, por fim, os 

animais foram sacrificados e os rins removidos.  

Para avaliação da função renal os seguintes parâmetros foram avaliados: 

fluxo urinário, ritmo de filtração glomerular (RFG), excreção urinária de proteínas, 

relação proteína/creatinina urinária e excreção urinária de albumina. 

O fluxo urinário foi obtido dividindo-se o volume urinário obtido pelo tempo de 

coleta, e este valor foi corrigido pelo peso do rato. Os resultados foram expressos 

em ml/dia/kg.  

O RFG foi estimado por meio da depuração da creatinina endógena, 

calculado pela fórmula (UCr x V / PCr), sendo UCr correspondente à concentração 

urinaria de creatinina, V o fluxo urinário e PCr a concentração plasmática de 

creatinina. Os resultados foram expressos em ml/min/kg. As concentrações urinária 

e plasmática de creatinina foram determinadas por um método cinético, utilizando-

se um kit colorimétrico da Labtest (Lagoa Santa, MG). A reação foi feita em 
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duplicata e de acordo com as instruções do fornecedor. A absorbância das 

amostras foi lida em espectrofotômetro com comprimento de onda de 510 nm. 

A concentração de proteínas urinárias excretadas por dia foi determinada 

utilizando-se o kit Sensiprot da Labtest. A reação foi feita em duplicata e de acordo 

com as instruções do fornecedor. Os valores obtidos foram padronizados pelo fluxo 

urinário e pelo peso corporal dos animais. Os resultados foram expressos em 

mg/dia/kg. Adicionalmente, os valores de proteína urinária excretada foram 

normalizados pelos valores de creatinina, visando minimizar as diferenças no RFG 

e as perdas urinárias que podem resultar em valores subestimados.  

A concentração de albumina urinária foi determinada por ensaio 

imunoenzimático (ELISA) utilizando-se um kit específico para albumina de rato 

(Nephrat kit; Exocell). Os experimentos foram realizados seguindo as instruções do 

fabricante.  

 

3.4 - Preparação de membranas de córtex renal 

A cápsula renal foi removida com o auxílio de uma pinça, cortou-se o rim ao 

meio e retiraram-se as porções referentes ao córtex, que foram imediatamente 

transferidas para um frasco contendo tampão fosfato-salino (PBS), gelado, 

constituído por 150 mM NaCl; 2,8 mM fosfato de sódio monobásico e 7,2 mM 

fosfato de sódio dibásico; pH 7,4). Os seguintes inibidores de protease foram 

adicionados a este tampão: pepstatina A (0,7 g/ml), leupeptina (0,5 g/ml), 

K2EDTA (1mM) e PMSF (40 g/ml). Adicionaram-se também os inibidores de 

fosfatase fluoreto de sódio (50 mM) e pirofosfato sódico (15 mM).  
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Em seguida, os córtices foram pesados, adicionou-se tampão PBS na 

quantidade aproximada de 15-20 vezes a massa cortical obtida e homogeneizou-se 

com homogeneizador de tecidos (POLYMIX® PX-SR50E, Kinematica Inc.). O 

homogenato foi então aliquotado em tubos para centrífuga. A fração 

correspondente à preparação de proteínas totais de membrana de córtex renal foi 

isolada do homogenato por meio de centrifugações diferenciadas (P), assim 

efetuadas: P1: 4000 rpm por 10 minutos e P2: 28000 rpm por 90 minutos. Após a 

centrifugação P1, salvou-se o sobrenadante e descartou-se o “pellet”. Após a 

centrifugação P2, descartou-se o sobrenadante. O “pellet” final obtido foi 

ressuspenso em tampão PBS, aliquotado e acondicionado em -80ºC. 

 

3.5 - Determinação da concentração de proteínas 

A determinação da concentração de proteínas da preparação de proteínas 

de membrana de córtex renal foi obtida pelo método de Lowry (95).  

 

3.6 - Eletroforese em gel de poliacrilamida–SDS para proteína  

Amostras de proteínas de membranas corticais renais ou um volume de 

urina contendo 40 µg de creatinina foram ressuspensas em tampão de amostra 

para eletroforese (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8; SDS 2,0%; glicerol 20%; -

mercaptoetanol 1,96%; azul de bromofenol 0,01%). Adicionou-se aos géis um 

padrão de massa molecular (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope, Bio-Rad) para 

estimar a massa das proteínas extraídas de córtex renal ou presentes na urina. 
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Para separação das proteínas, a eletroforese em gel de poliacrilamida 

contendo SDS foi feita segundo Laemmli (96), onde o gel de corrida era constituído 

de acrilamida 7,5% (para amostras de proteína) ou 10% (para amostras de urina); o 

de empilhamento 3% e a espessura do gel 1,5 mm. As amostras de eletroforese 

foram aplicadas no gel imerso em tampão de eletroforese (Tris-base 25 mM pH 7,4; 

glicina 192 mM). A corrida foi interrompida de acordo com o tamanho das proteínas 

de interesse, tomando como base o padrão de massa molecular.     

 

3.7 - Coloração do Gel com Nitrato de Prata 

 A coloração do gel contendo amostras de urina foi realizada utilizando-se o 

kit ProteoSilver® Plus Silver Stain (Sigma-Aldrich), seguindo as orientações 

fornecidas pelo fabricante. O kit ProteoSilver Plus utiliza nitrato de prata que se liga 

seletivamente aos aminoácidos das proteínas em soluções neutras ou levemente 

ácidas. Os íons prata ligados às proteínas são reduzidos pelo formaldeído, em 

meio alcalino, gerando prata metálica. Durante o processo de descoloração do gel, 

a prata metálica é oxidada a ferrocianeto de prata, que forma um complexo solúvel 

em água na presença de sódio tiosulfato.  

 

3.8 - Immunoblotting 

Após a eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS, as proteínas isoladas de 

córtex renal de ratos Wistar e SHR contidas no gel foram transferidas para uma 

membrana de PVDF (Immobilon-P Transfer Membrane, Millipore). A membrana 

havia sido previamente tratada com metanol 100% por 2 minutos, água MilliQ por 2 

minutos e equilibrada em tampão de transferência (Tris-base 25 mM, glicina 192 
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mM, metanol 20%) por pelo menos 5 minutos. Para a transferência utilizou-se um 

sistema tipo sanduíche, submerso em tampão de transferência, sobre o qual foi 

aplicada uma voltagem de 500 mV por tempo 4 horas a 4C. Em seguida, a 

membrana foi corada por 10 minutos com Ponceau (Ponceau S – Sigma - 0,1%; 

ácido acético 10%) e descorada com água MilliQ, até que as bandas desejadas 

pudessem ser visualizadas.  

Após a transferência, a membrana foi colocada numa solução de bloqueio 

(NaCl 150mM; fosfato de sódio monobásico 2,8 mM; fosfato de sódio dibásico 7,2 

mM; leite em pó desnatado 5%, Tween-20 0,1%) durante uma hora, para bloquear 

possíveis ligações inespecíficas. A seguir, a membrana foi incubada com anticorpo 

primário (Tabela 4) mantendo-o por 12 horas a 4C com leve agitação. Foram feitas 

a seguir cinco lavagens, de 5 minutos cada, com solução bloqueio. A membrana foi 

então incubada por 1 hora com anticorpo secundário conjugado a peroxidase 

(HRP), em solução de bloqueio (Tabela 4). A membrana foi novamente lavada 

conforme acima descrito. Em seguida, adicionou-se PBS 1% para retirar o excesso 

de solução bloqueio e incubou-se a membrana durante 1 minuto, sob leve agitação, 

com ECL (Amersham); reagente para imuno-detecção através de luminescência. 

Em seguida, a membrana foi colocada em um fotodocumentador (GE Healthcare) 

para visualização das bandas e captura pelo software ImageQuant LAS 4000 (GE 

Healthcare) para posteriormente serem analisadas por densitometria por meio do 

software Image J (Scion). 
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Tabela 4 – Lista dos anticorpos primários e secundários utilizados neste 

estudo 

ANTICORPO DILUIÇÃO (v/v) FONTE 

Megalina 1:50000 Doação (Dr. Daniel 

Biemesderfer, Yale University) 

Cubilina 1:5000 Santa Cruz Biotechnogy 

ClC-5 1:200 Alomone Laboratories 

V-H+-ATPase (B2) 1:500 Santa Cruz Biotechnology 

Nefrina 1:2000 Abcam 

Podocina 1:2000 Abcam 

Actina 1:50000 Merck 

HRP-cabra-anti- 

camundongo IgG 

1:2000 Life Technologies 

HRP-cabra-anti- 

camundongo IgM 

1:2000 Life Technologies 

HRP-cabra-anti-coelho 1:2000 Life Technologies 
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3.9 - Extração de RNA de córtex renal 

Uma vez isolado o córtex renal, este foi rapidamente congelado em 

nitrogênio líquido. Posteriormente amostras de tecido pesando entre 0,2 e 0,5 g 

foram homogeneizadas em Trizol® (Life Technologies), seguindo o protocolo de 

extração de RNA recomendado pelo fabricante. O RNA extraído foi tratado com 10 

U de desoxiribonuclease ribonuclease isentas de RNAse por 1 hora a 37ºC. Após o 

tratamento, realizou-se uma extração com igual volume de solução contendo fenol-

clorofórmio-álcool isoamílico na proporção de 25:24:1 v/v, respectivamente. Esta 

mistura foi centrifugada a 3800 rpm por 45 minutos. No final da centrifugação, três 

fases distintas foram visualizadas. Na fase superior (aquosa), estava o RNA que foi 

cuidadosamente transferido para outro tubo. Em seguida, precipitou-se o RNA com 

0,2 M acetato de sódio e 2 volumes de etanol absoluto. Incubou-se em freezer        

(-70°C) por 30 minutos. Após uma centrifugação a 3800 rpm por 20 minutos a 4°C, 

descartou-se o sobrenadante. O RNA precipitado foi lavado com etanol 70% para 

eliminar resíduos de fenol e sal, e solubilizado em água tratada com DEPC. 

A concentração do RNA foi estimada por densidade óptica por meio de 

espectrofotometria no comprimento de onda 260 nm. Para a análise da pureza do 

RNA dividiu-se o valor da absorbância a 260 nm pelo valor obtido a 280 nm 

(comprimento de onda definido para leitura de proteínas). A faixa ideal que sugere 

boa qualidade da preparação deve variar entre 1,6 a 2,0. Em seguida, fez-se 

eletroforese em gel de agarose 1,0 % em tampão 1X MOPS (40 mM MOPS, pH 

7,0;  3 M acetato de sódio, pH 5,2) sob condições desnaturantes (1,7% 

formaldeído) para que as moléculas de RNA fossem fracionadas (Figura 10). 
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Amostras contendo 20 µg de RNA total foram aliquotadas e, a estas, 

adicionou-se 25 µL de tampão de corrida (0,75 mL formamida; 0,15 mL 10X MOPS; 

0,24 mL formaldeído 37%; 0,1 mL água DEPC, glicerol 0,1% e 0,08 de azul de 

bromofenol 10%). As amostras foram então desnaturadas a 96°C por 15 minutos e 

colocadas diretamente no gelo. Em seguida, as amostras foram aplicadas no gel de 

agarose, imersas em tampão de corrida 1X MOPS e sujeitas a 50 mV. Ao término 

da corrida, os RNA ribossômicos foram visualizados através de fluorescência 

proporcionada pela adição do corante fluorescente SYBRTM Green II (Molecular 

Probes, Inc,) ao gel. Este corante liga-se por interação eletrostática à cadeia 

principal das molecular de RNA. O gel foi incubado por 20 minutos, sob agitação, 

em solução contendo corante “SYBR Green II para RNA, diluído 200 vezes em 

tampão TBE 1X (89 mM Tris-base; 89 mM ácido bórico, 2 mM EDTA (pH 8,0). Em 

seguida, a imagem foi digitalizada permitindo a visualização dos RNAs 

ribossômicos e, por tanto, a verificação da integridade das moléculas de RNA 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Gel de agarose mostrando a integridade das amostras de RNA 

extraídas de córtex renal de SHR com 6, 14 e 21 semanas e de ratos Wistar 

com idade correspondente. 

 

3.10 - Transcrição Reversa 

Para síntese do DNA complementar (cDNA) foram utilizados 5 µg de RNA 

total. Amostras de RNA foram incubadas com 1,5 µl água isenta de RNAses; 4,0 µl 

5X First Strand Buffer (concentração final de 1X); 1,0 µl DTT (concentração final de 

0,01M); 1,0 µl dNTP (concentração final de 0,5 nM); 1,0 µl de Oligo-dT 

(concentração final de 0,025 nM); 0,5 µl de RNAsin (concentração final de 1U/µl) e 

1,0 µl da enzima SuperTranscriptase reversa (concentração final de 10U/µL) para 

cada amostra. Incubou-se estas amostras a 50ºC por 2 horas, e, em seguida, as 

mesmas foram aquecidas a 95ºC por 5 minutos. Ao final da reação obteve-se um 

estoque de cDNA na concentração de 250 ng/µl. As amostras foram armazenadas 

a -20ºC até o uso. 
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3.11 - Avaliação da expressão gênica 

O conteúdo de RNAm das proteínas de interesse foi determinado por meio 

de PCR em tempo real. Antes da realização dos experimentos de PCR em tempo 

real, os oligonucleotídeos sintetizados foram avaliados pelo método de PCR 

convencional para verificarmos a presença da amplificação dos produtos desejados 

e também a especificidade das bandas. Para a realização do PCR convencional foi 

utilizado 1 µl de cDNA numa concentração de 50 ng/µl, 1 µl de cada 

oligonucleotídeo na concentração de 12,5 pmoles/µl, 9,0 µl de tampão contendo 

1,25 mM dNTP, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 10 mM de Tris-HCl (pH 9,0), 0,1% de 

Triton X-100), 0,125 µl Taq polimerase na concentração de 2,5U/µl. 

As amostras foram amplificadas nas máquinas de PCR comuns nas 

seguintes condições: 92ºC por 10 minutos (etapa 1), 92ºC por 1 minuto (etapa 2), 

60ºC por 1 minuto (etapa 3), 72ºC por 1 minuto (etapa 4), 72ºC por 10 minutos 

(etapa 5), tendo se repetido 32 vezes as etapas de 2 a 4. 

Após a amplificação, as amostras foram preparadas para serem aplicadas 

no gel de agarose, adicionando-se 3 µl de tampão de amostra (azul de bromofenol 

+ glicerol) e, então, verificadas em gel de agarose 3% contendo 0,5 µg/mL de 

brometo de etídeo. O gel foi colocado em uma cuba de eletroforese, imerso em 

tampão TAE 1X, e a corrida foi realizada a 100 v, por aproximadamente 40 

minutos. Um marcador foi colocado no gel antes das aplicações das amostras para 

servir de controle do tamanho do produto de amplificação dos oligonucleotídeos. A 

qualidade das amostras foi avaliada por um sistema de exposição de luz 

ultravioleta. Apenas as reações nos quais os oligonucleotídeos utilizados 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 36 

 

resultaram na geração de uma banda única e íntegra foram escolhidas para os 

estudos de expressão gênica; as que não atingiram este critério tiveram seus 

oligonucleotídeos redesenhados e novamente testados. 

15 ng de cDNA foram usados para a reação de real time RT-PCR (SYBR® 

Green PCR Master Mix-PE Applied Biosystems) em um termociclador ABI Prism 

7700 Sequence Detection System (Applied Biosystems). Todas as amostras foram 

analisadas em triplicata. O gene controle que codifica para a ciclofilina foi usado 

para normalizar os resultados. O método CT comparativo foi usado para análise 

dos dados. Os oligonucleotídeos utilizados para detecção da megalina, cubilina, 

ClC-5, subunidade B2 da v-H+-ATPase, nefrina, podocina e o controle interno 

ciclofilina foram: 
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Tabela 6 – Oligonucleotídeos utilizados para PCR em tempo real 

GENE REFERÊNCIA NCBI  SEQUÊNCIA TAMANHO 

Lrp2 NC_005102 S- TCCATCCTTCTTCGTTGGA 

AS- CCGGTTTGCTGTGATAACC 

131 pb 

Cubn NM_053332 S- CACCAGGGGCTACAACAGGCT 

AS- GGGTACCCAGGGCTGCTGAA 

154 pb 

Atp6v1b2 NM_057213 S- GAAAGCTGTGGTGGGAGAA 

AS- CCAGCCAATGTCCAAAGTC 

140 pb 

Clcn5 NM_017106 S- TTACGCCAATGGAGATCGT 

AS- CAAAACAACCCCATGCTTC 

183 pb 

Nphs1 NC_000019.9 S- TGAGACGCTTCACAACACCCGT 

AS- 

CCCAGATGTCAGCCTGAGTCCTCT 

92 pb 

Nphs2 NC_000001.10 S- AAGAGCATTGCCCAAGATG 

AS- TCTTTGTGCCTCAGCTTCC 

146 pb 

Ppia NM_017101.1 

 

S- AATGCTGGACCAACACAAA 

AS- CCTTCTTTCACCTTCCCAAA 

101 pb 

Lrp2, receptor Megalina; Cubn, receptor Cubilina; Atp6vl2, sub-unidade B2 da v-H+-
ATPase; Clcn5, Canal para cloreto 5 (ClC-5); Nphs1, nefrina; Nphs2, Podocina; 
Ppia, Peptidilprolil isomerase A (ciclofilina A); S, sense; AS, antisense. 
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3.12 - Análise estatística 

Os resultados apresentados foram expressos como média  erro padrão 

(EP) com n indicando o número amostral. As comparações entre os grupos foram 

feitas por análise de variância (ANOVA). Ajuste para comparações múltiplas foi feita 

utilizando o método de Bonferroni. As diferenças foram consideradas significativas 

se P <0,05. 

  



 

Resultados 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 - Correlação entre a excreção de proteína urinária e a pressão arterial em 

SHR 

A cepa de SHR é o modelo de hipertensão experimental mais utilizado para 

mimetizar a patogênese da hipertensão essencial humana. Estes animais 

desenvolvem hipertensão sem necessidade de manobras adicionais tais como 

sobrecarga de sal e apresentam alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-

alvo. Com a finalidade de verificar a aplicabilidade do modelo SHR aos nossos 

estudos, realizamos uma análise de regressão linear para investigar se há relação 

entre proteinúria e pressão arterial sistólica nesta linhagem de ratos hipertensos. 

Tal como descrito para humanos, a Figura 11 ilustra uma correlação positiva 

e praticamente linear entre a quantidade de proteína excretada na urina e a 

pressão arterial sistólica (PAS) de SHR com idade entre 6 e 21 semanas 

(Coeficiente de correlação de Pearson, r = 0,8853; P < 0,0001) (Figura 11A). Por 

sua vez, não se observou correlação entre estas variáveis quando plotamos os 

dados provenientes de ratos Wistar normotensos, com idade correspondente (r = 

0,3864; P = 0,13) (Figura 11 B). Estes resultados indicam que o aumento da 

excreção de proteína urinária em ratos, durante o período analisado, é decorrente 

do aumento da pressão arterial e não está associado à progressão da idade dos 

animais. 
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Figura 11 – Relação entre a pressão arterial sistólica (PAS) e a excreção de 

proteínas urinárias em SHR com 6 a 21 semanas e em ratos Wistar com idade 

correspondente. O coeficiente de correlação r e os valores de P foram obtidos 

pelo teste de correlação de Pearson. As linhas representam a regressão linear dos 

pontos. A excreção de proteínas urinárias está expressa pela razão 

proteína/creatinina urinária. (A) Uma correlação positiva é observada entre a 

excreção de proteínas urinárias e PAS em SHR com idade entre 6 e 21 semanas (n 

= 25; P < 0,0001). (B) A excreção de proteínas urinárias não guarda relação com a 

PAS em ratos Wistar normotensos com idade correspondente (n = 15; P = 0,13).  
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4.2 - Avaliação temporal da função renal em ratos Wistar e SHR  

A Tabela 6 mostra o peso dos animais, a PAS, o consumo de água e ração e 

parâmetros bioquímicos da função renal. Conforme esperado, a PAS de SHR 

aumentou progressivamente entre 6 e 21 semanas de idade. Ratos Wistar jovens, 

com 6 semanas de idade, apresentaram PAS modestamente menor que aqueles 

com 14 e 21 semanas de idade.  Entretanto, diferentemente dos SHR, a PAS 

manteve-se relativamente constante entre 14 e 21 semanas de vida em ratos 

Wistar.  

Em ambas as linhagens, o consumo de água e ração, bem como o fluxo 

urinário é maior em ratos com 6 semanas comparados aos de 14 e 21 semanas de 

idade,  muito provavelmente em decorrência de um metabolismo mais acelerado 

nos animais jovens (Tabela 6). Não há diferença estatisticamente significante em 

nenhum destes parâmetros quando se compara ratos da mesma linhagem de 14 

vs. 21 semanas de idade. O RFG, estimado pelo clearance da creatinina, seguiu o 

mesmo padrão do fluxo urinário. Ou seja, em ambas as linhagens foi maior em 

ratos com 6 semanas e manteve-se relativamente constante em ratos com 14 e 21 

semanas de idade.  

Em consonância com os dados apresentados na Figura 11, a excreção de 

proteínas em urina de 24 horas aumentou progressivamente em SHR durante o 

período analisado (Tabela 6). Em ratos Wistar, houve um aumento significante na 

excreção urinária diária de proteínas entre 6 e 14 semanas de idade e entre 6 e 21 

semanas de idade. No entanto, nenhuma variação foi observada entre ratos 

normotensos com 14 e 21 semanas de vida (Tabela 6).   
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Tabela 6 – Peso corpóreo, PAS, parâmetros bioquímicos renais e consumo de água e 

ração de ratos Wistar e SHR com 6, 14 e 21 semanas de idade. 

 

  Wistar    SHR  

 6 sem 14 sem 21 sem  6 sem 14 sem 21 sem 

Peso 

corpóreo 

(g) 

151±14 

(n=10) 

358±11 

(n=8) 

417±21 

(n=14) 

 136±4 

(n=8) 

292±4 

(n=19) 

311±5 

(n=24) 

PAS 

(mmHg) 

102±2 

(n=7) 

121±1*** 

(n=7) 

127±3*** 

(n=5) 

 105±4 

(n=6) 

180±2### 

(n=9) 

202±1### 

(n=6) 

Consumo de 

água 

(ml/kg/dia) 

214,5±11 

(n=10) 

101,3±5,5*** 

(n=8) 

90,7±2,8***
 

(n=14) 

 207,6±13,7 

(n=8) 

122,3±2,8### 

(n=19) 

104,1±2,9### 

(n=24) 

Consumo de 

ração 

(mg/kg/dia) 

144,4±7,1 

(n=10) 

60,8±2,8*** 

(n=8) 

54,9±2,8*** 

(n=14) 

 136±4,5 

(n=8) 

79,3±1,6### 

(n=19) 

70,8±1,4### 

(n=24) 

Fluxo urinário 

(µl/kg/dia) 

43,6±2,9 

(n=10) 

34,2±2,5** 

(n=8) 

30,6±2,1** 

(n=14) 

 39,8±3,8 

(n=8) 

30,4±1,1## 

(n=9) 

32,3±1,2## 

(n=24) 

RFG 

 

8,7±0,3 

(n=5) 

6,3±0,2*** 

(n=6) 

6,2±0,2*** 

(n=6) 

 7,7±0,3 

(n=8) 

5,9±0,2### 

(n=9) 

6,24±0,2### 

(n=7) 

Excreção 

urinária de 

proteína 

(mg/dia) 

10±1 

(n=10) 

29±2*** 

(n=8) 

37±3*** 

(n=14) 

 15±1 

(n=8) 

71±2### 

(n=19) 

117±6### 

(n=24) 

**P < 0,01 e ***P < 0,001 vs. Wistar-6 sem. ##P < 0,01 e###P < 0,001 vs. SHR-6 sem. 
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Visando minimizar as diferenças no RFG e as perdas urinárias que podem 

acarretar em valores subestimados da excreção urinária de proteínas, estes dados 

foram normalizados pela creatinina e estão apresentados na Figura 12. De maneira 

similar ao que foi mostrado anteriormente, a razão proteína/creatinina aumentou 

progressivamente em SHR durante o período observado. Em ratos Wistar, a razão 

proteína/creatinina foi menor às 6 semanas de idade quando comparada às 14 ou 

21 semanas, mas permaneceu inalterada entre as idades 14 e 21 semanas.  
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Figura 12 – Razão proteína/creatinina em ratos Wistar e SHR. Os ratos foram 

mantidos em gaiolas metabólicas para coleta de urina de 24h durante três dias 

consecutivos. Os valores de clearance de creatinina e excreção de proteína urinária 

foram obtidos e utilizados para calcular a relação proteína/creatinina. Valores 
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expressos como média ± EP. n = 14 ratos/grupo, *P < 0,05 e ***P < 0,001 vs. 

Wistar com 6 semanas de idade.  ##P < 0,01 e ###P < 0,001 vs. SHR 6 com 

semanas idade.  

4.3 - Avaliação temporal da excreção urinária de albumina ratos Wistar e SHR 

 Após determinarmos que a excreção urinária de proteínas totais aumenta 

progressivamente com o aumento da pressão arterial em SHR, nosso próximo 

passo foi medir, especificamente, a quantidade de albumina excretada por estes 

animais e por ratos Wistar normotensos. Os resultados dos ensaios imuno- 

enzimáticos utilizando anticorpo específico para albumina de rato estão mostrados 

na Figura 13. Conforme atesta esta Figura, nenhuma diferença estatística foi 

observada entre os grupos de ratos Wistar, no entanto, SHRs apresentaram um 

aumento progressivo e notável na excreção de albumina urinária entre 6 e 21 

semanas de idade (Figura 13). Na Figura 13, observa-se também que os níveis 

urinários de albumina excretada por ratos normotensos e por SHR com 6 semanas 

de idade estavam dentro do valor definido como normal (< 30 mg/dia), para 

humanos. Por outro lado, de acordo com a definição mostrada na Tabela 2, SHRs 

com 14 e 21 semanas de idade apresentavam microalbuminúria (92 ± 7 e 154 ± 27 

mg/dia, respectivamente). 

Em seguida, analisou-se o padrão de excreção urinária de proteínas em 

SHR e ratos Wistar por SDS-PAGE. Para tal, amostras de urina contendo 40 μg 

creatinina foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida e as proteínas 

contidas no gel foram visualizadas no gel por meio da coloração com nitrato de 

prata (Figura 14). É possível notar que as proteínas excretadas na urina dos 

animais que apresentavam microalbuminúria (SHR com 14 e 21 semanas de idade) 
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eram do tamanho da albumina ou menores. Este resultado sugere que a 

microalbuminúria observada nos animais SHR com 14 e 21 semanas de idade 

assemelha-se ao dos camundongos com nocaute para a proteína megalina (42, 

46), aos dos camundongos com nocaute para o canal para cloreto ClC-5 (97) e aos 

camundongos deficientes para o NHE3 (61), todos considerados modelos típicos 

de proteinúria tubular. 
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Figura 13 – Avaliação temporal da excreção urinária de albumina em ratos 

Wistar e SHR. Determinação quantitativa da excreção de albumina urinária em 

ratos Wistar e SHR com 6, 14 e 21 semanas de idade. Os níveis urinários de 

albumina foram obtidos por ELISA e normalizados pelo fluxo urinário dos ratos. 

Valores expressos como média ± EP. n = 8 ratos/grupo, exceto SHR com 14 
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semanas (n = 11) e SHR com 21 semanas de idade (n = 10). ##P < 0,01 e ###P < 

0,001 vs. SHR com 6 semanas de vida.  
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Figura 14 – O padrão da excreção urinária de proteínas em SHR com 14 e 21 

semanas de idade assemelha-se ao detectado em modelos experimentais de 

proteinúria tubular. Gel representativo contendo amostras de urina (volume 

equivalente a 40 µg de creatinina) de ratos Wistar e SHR que foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12%. O ultimo poço do gel foi preenchido com 

5 µg de albumina sérica bovina (BSA); sem = semanas. Os géis (n = 4) foram 

corados com nitrato de prata, utilizando o kit ProteoSilver (Sigma).  
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4.4 - Avaliação temporal da expressão protéica de componentes do complexo 

macromolecular do aparelho endocítico em córtex renal de ratos Wistar e 

SHR 

Uma vez que os resultados obtidos até o momento sugerem que SHR com 

14 e 21 semanas de idade apresentam proteinúria de origem tubular, testamos a 

hipótese que a progressão da microalbuminúria observada nestes ratos associa-se 

à redução da expressão de uma ou mais proteínas envolvidas no maquinário 

endocítico do túbulo proximal renal. Para tanto, as expressões protéicas dos 

receptores endocíticos megalina e cubilina, do canal para cloreto ClC-5 e da 

subunidade B2 da v-H+-ATPase foram avaliadas em córtex renal de SHR e Wistar 

por immunoblotting (Figuras 15 e 16), utilizando anticorpos específicos (Tabela 4). 

Como atestam as Figuras 15 e 16, as proteínas megalina, cubilina, canal 

ClC-5 e da subunidade B2 da v-H+-ATPase apresentaram um padrão semelhante 

de expressão em córtex renal de ratos normotensos. A expressão relativa destas 

proteínas, normalizada pela actina, apresentou-se significativamente maior em 

ratos normotensos com 14 e 21 semanas de idade quando comparado aos jovens, 

com 6 semanas de idade. Por outro lado, as abundâncias protéicas destes 

receptores endocíticos (Figura 15) e transportadores de membrana (Figura 16) 

diminuem progressivamente em córtex renal de SHR.  A redução da expressão 

protéica da megalina foi aproximadamente 50% às 14 semanas de idade e 70% às 

21 semanas, em comparação aos SHRs com 6 semanas (Figura 15A). Os níveis de 

expressão relativa da cubilina decaíram aproximadamente 40% às 14 semanas e 

50% às 21 semanas de idade em comparação aos SHR com 6 semanas de vida 

(Figura 15B). Do mesmo modo, os níveis de expressão relativa do ClC-5 foram 
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aproximadamente 60% menor às 14 semanas de idade e 80% menor às 21 

semanas em comparação aos SHR com 6 semanas (Figure 16A). Apesar de haver 

uma diminuição progressiva na expressão protéica da subunidade B2 da v-H+-

ATPase em córtex renal, diferentemente das proteínas citadas anteriormente, não 

se observou diferença estatística ao comparar-se SHR com 14 semanas vs. SHR 

com 6 semanas de idade (29 ± 3%, P < 0.05). No entanto, uma diminuição 

significativa foi atingida em SHR com 21 semanas de idade vs. SHR com 6 

semanas de vida (47 ± 7%, P > 0.001) (Figura 16B).  
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Figura 15 – Avaliação temporal da expressão protéica da megalina e da 

cubilina, em córtex renal de ratos Wistar e SHR. (A) Megalina. (B) Cubilina. 

Painel superior: Amostras equivalentes (5 µg) de proteínas de membranas isoladas 

de córtex renal de ratos Wistar e SHR com 6, 14 e 21 semanas de idade foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), transferidas para 

membrana PVDF e analisadas por “immunoblotting”.  Painel inferior: 

Representação gráfica do nível de expressão relativa da proteína de interesse 

normalizado pela actina. Valores expressos como média ± EP. n = 8 ratos/grupo. *P 

< 0,05 e ***P < 0,001 vs. Wistar com 6 semanas de idade.  ##P < 0,01 e ###P < 0,00 

vs. SHR com 6 semanas de idade.  
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Figura 16 – Avaliação temporal da expressão protéica do canal para cloreto 

ClC-5  e da subunidade B2 da H+-ATPase vacuolar em córtex renal de ratos 

Wistar e SHR. (A) Canal para cloreto ClC-5. (B) Subunidade B2 da v-H+-ATPase. 

Painel superior: Amostras equivalentes (50 µg para ClC-5; 30 µg para subunidade 

B2 da v-ATPase B2 e 5 µg para actina) de proteínas de membranas isoladas de 

córtex renal de ratos Wistar e SHR com 6, 14 e 21 semanas de idade foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), transferidas para 

membrana  PVDF  e  analisadas por “immunoblotting”.  Painel inferior: 

Representação gráfica do nível de expressão relativa da proteína de interesse 

normalizado pela actina. Valores expressos como média ± EP. n = 8 ratos/grupo. *P 

< 0,05 e **P < 0,01 vs. com 6 semanas de idade.  ##P < 0,01 e ###P < 0,001 SHR 

com 6 semanas de idade. 
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4.5 - Avaliação temporal da expressão gênica de componentes do complexo 

macromolecular do aparelho endocítico em córtex renal de ratos Wistar e 

SHR  

A expressão gênica relativa dos receptores endocíticos megalina e cubilina e 

dos transportadores de membrana, canal ClC-5 e subunidade B2 da v-H+-ATPase, 

foi avaliada por reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real Time RT 

PCR) em córtex renal de ratos SHR e Wistar (Figura 17), utilizando 

oligonucleotídeos específicos para cada um destes genes (Tabela 5). A expressão 

destes transcritos foi normalizada pelo gene que codifica para a ciclofilina. Como 

pode ser observado na Figura 17, em ratos Wistar, o padrão da expressão de 

RNAm dos quatro genes analisados foi correspondente aos níveis protéicos 

observados em córtex renal. Ou seja, a expressão gênica da megalina, cubilina, 

ClC-5 e subunidade B2 da v-H+-ATPase foram significativamente maior em ratos 

normotensos com 14 e 21 semanas de idade quando comparado aos jovens, com 6 

semanas de idade. Curiosamente, em oposição ao declínio progressivo dos níveis 

protéicos de megalina e cubilina (Figura 15) e ClC-5 (Figura 16A) em córtex renal  

de SHR, a expressão dos respectivos RNA mensageiros apresentou-se 

significativamente maior às 14 e 21 semanas de idade quando comparados aos 

SHR de 6 semanas (Figura 17A-C). Por outro lado, a expressão do RNAm-B2-v-H+-

ATPase (Figura 17D) seguiu um padrão similar à variação na expressão protéica 

desta ATPase em córtex renal de SHR (Figure 16B), isto é,  não foram observadas 

diferenças significativas ao comparar-se a expressão de RNAm-B2-v-ATPase em 

córtex renal de SHR com 14 semanas vs. SHR com 6 semanas de idade. No 

entanto, uma diminuição significativa na expressão de RNAm-B2-v-ATPase cortical 
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renal foi atingida em SHR com 21 semanas vs. SHR com 6 semanas de vida 

(Figura 17 D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Avaliação temporal da expressão gênica da megalina, cubilina, 

ClC-5 e da subunidade B2 da v-H+-ATPase em córtex  renal de ratos SHR e 

Wistar. Os níveis de RNA mensageiro de componentes do aparelho endocítico 

foram determinados por real-time PCR. A ciclofilina foi utilizada como controle 

interno. Representação gráfica da expressão gênica relativa de (A) Megalina, (B) 

Cubilina, (C) Canal para cloreto ClC-5 e (D) sub-unidade B2 da v-H+-ATPase em 

córtex renal de ratos Wistar e SHR. Valores expressos como media ± SE. n = 6 

ratos/grupo. *P < 0,05 e **P < 0,01 vs. Wistar com 6 semanas de idade.  #P < 0,05; 

##P < 0,01 e ###P < 0,001 vs. SHR com 6 semanas de idade.  
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4.6 - Avaliação temporal da expressão das moléculas nefrina e podocina em 

córtex renal de ratos SHR e Wistar 

O excesso de proteína na urina tem sido atribuído, em grande parte dos 

estudos, a alterações na barreira de ultrafiltração glomerular (11). Tendo em vista a 

importância da nefrina e podocina para a manutenção da seletividade e integridade 

da barreira de filtração glomerular (17-20), avaliou-se também a expressão protéica 

e gênica destas duas macromoléculas em córtex renal de ratos Wistar e SHR. 

Os mesmos padrões de expressão protéica (Figura 18) e gênica (Figura 19) 

da nefrina e da podocina foram observados em ambas as linhagens de ratos. 

Conforme atesta a Figura 18A, a expressão protéica relativa da nefrina, 

normalizada pela actina, foi significativamente maior em ratos Wistar e SHR com 14 

e 21 semanas de idade comparados aos ratos de mesma linhagem com 6 semanas 

de idade. Como mostra a Figura 18B, não houve variação significante da expressão 

protéica da podocina com a idade nem em ratos normotensos nem em hipertensos.  

Os níveis de expressão gênica tanto da nefrina como da podocina, 

normalizados pela ciclofilina (Figura 19), foram significativamente maiores em ratos 

Wistar e SHR com 14 e 21 semanas de idade quando comparados aos jovens, com 

6 semanas de idade. Estes dados corroboram com os valores de RFG descritos 

acima (Tabela 6), e, em conjunto sugerem que a barreira de ultrafiltração 

glomerular dos ratos hipertensos encontra-se intacta e que, possivelmente, a 

proteinúria observada nos SHR, durante o período avaliado, não é de origem 

glomerular. 
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Figura 18 - Avaliação temporal da expressão protéica da nefrina e podocina 

em córtex renal de ratos Wistar e SHR. Amostras equivalentes (30 µg para 

nefrina e podocina e 5 µg para actina) de membranas isoladas de córtex renal de 

ratos Wistar e SHR com 6, 14 e 21 semanas foram submetidas à eletroforese em 

gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), transferidas para membrana PVDF e analisadas 

por “immunoblotting”. Painel inferior: Representação gráfica do nível de expressão 

relativa da proteína de interesse normalizada pela actina. Valores expressos como 

media ± EP. n = 8 ratos/grupo. *P < 0,05 e ***P < 0,01 vs. Wistar com 6 semanas 

de idade.  ###P < 0,001 vs. SHR com 6 semanas de idade.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista os riscos atrelados ao aparecimento de proteinúria em 

pacientes hipertensos, o importante papel da reabsorção tubular proximal de 

proteínas e o fato de haver poucos estudos que tenham investigado o possível 

papel da proteinúria de origem tubular em hipertensão, o presente estudo buscou 

investigar as bases moleculares da microalbuminúria associada à hipertensão 

arterial essencial, focando na reabsorção tubular de albumina. Para tal, avaliamos 

se há uma relação entre a evolução da hipertensão com o padrão de excreção 

urinária de proteínas em ratos espontaneamente hipertensos e, em seguida, 

testamos a hipótese que a expressão de proteínas implicadas na endocitose 

mediada por receptor (receptores endocíticos megalina e cubilina, canal para 

cloreto ClC-5 e a H+-ATPase vacuolar) em túbulo proximal de ratos 

espontaneamente hipertensos poderia sofrer redução com o evoluir da hipertensão 

arterial.  

Muitos trabalhos atribuem o desenvolvimento de microalbuminúria na 

hipertensão essencial à disfunção endotelial glomerular, hipertensão 

intraglomerular e ao desajuste hemodinâmico, bem como à lesão dos podócitos (9, 

14, 33, 40). Entretanto, evidências obtidas no presente estudo indicam que 

alterações na função tubular pode também ser um mecanismo importante no 

desenvolvimento da microalbuminúria associada à hipertensão essencial. Os 

seguintes resultados suportam esta hipótese: [1] As análises de amostras de urina 

por SDS-PAGE mostraram que os SHR microalbuminúricos excretam proteínas 

com massa molecular igual ou inferior à da albumina (70 kDa), assemelhando-se 
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ao perfil de proteínas excretadas por modelos experimentais de proteinúria tubular 

tais como camundongos nocaute para megalina (42), para o ClC-5 (73) e para o 

NHE3 (61); [2] A progressão da microalbuminúria em SHR durante o período 

analisado encontra-se associada com uma menor expressão dos principais 

componentes da maquinaria endocítica do túbulo proximal renal; [3] Apesar do 

aumento progressivo da excreção urinária de proteínas, o RFG permanece 

inalterado entre 14 e 21 semanas de idade em SHR, reduzindo assim a 

possibilidade de hiperfiltração glomerular de albumina como causa do 

aparecimento da microalbuminúria. [4] Finalmente, durante o período estudado, 

não foram observadas reduções na abundância das proteínas nefrina e podocina, 

componentes importantes para o funcionamento da barreira de filtração glomerular. 

A absorção de albumina presente no ultrafiltrado glomerular ocorre no túbulo 

proximal renal por meio de um mecanismo denominado endocitose mediada pelo 

receptor que requer a formação do complexo de receptores megalina/cubilina e a 

participação de várias proteínas de transporte (12, 33-35). Nossos resultados 

mostram que a expressão protéica dos receptores endocíticos megalina e cubilina, 

bem como do canal para cloreto ClC-5, diminui progressivamente em SHR durante 

o período de 6 a 21 semanas de idade, sugerindo fortemente que o mecanismo de 

reabsorção de proteínas em túbulo proximal possa estar comprometido nesta fase 

da hipertensão. Este é o primeiro trabalho, segundo nosso conhecimento, que 

mostra que a microalbuminúria em SHR encontra-se associada com uma menor 

expressão renal de megalina, cubilina e também da subunidade B2 da v-H+-

ATPase. Por sua vez, a redução da expressão renal do canal para cloreto ClC-5 

em SHR foi previamente demonstrada por Tanaka e Nakaki (98). Estes autores 
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verificaram que a expressão relativa do ClC-5 em córtex renal de SHR é 60% 

menor do que em ratos Wistar Kyoto (WKY) com 11 semanas de idade e 70% mais 

baixos quando a comparação é feita entre ratos hipertensos e normotensos com 14 

semanas de idade.  

Uma grande quantidade de estudos in vitro (35, 99, 100), bem como 

observações in vivo (61), demonstraram que o NHE3 é uma das proteínas de 

transporte necessárias para o mecanismo de reabsorção de albumina em túbulo 

proximal renal. A regulação do NHE3 em modelos genéticos de hipertensão 

essencial tem sido extensivamente estudada (101), no entanto, ainda não foi 

determinado se há alterações na acidificação mediada pelo NHE3 no 

compartimento endossomal precoce de SHR e se esta possível alteração estaria 

relacionada à maior excreção de albumina nesta linhagem de ratos hipertensos. 

Estudos de nosso grupo demonstraram previamente que atividade de transporte do 

NHE3 encontra-se reduzida na superfície da membrana apical do túbulo renal de 

SHR após o desenvolvimento de hipertensão (102). A inibição da secreção de H+ 

mediada pelo NHE3 em SHR é decorrente da redistribuição do transportador do 

corpo para a base das microvilosidades, sem que ocorram alterações significativas 

na abundância total do NHE3 (101, 102). Além disso, as alterações na atividade do 

NHE3 foram acompanhadas por alterações nos níveis de fosforilação do 

transportador na serina 552, sítio consenso para a proteína cinase A (PKA) (102). 

Vale mencionar que a inibição do NHE3 pela via do AMPc/PKA reduz a reabsorção 

de albumina por endocitose mediada por receptor em células de túbulo proximal 

(99). Estudos futuros são necessários a fim de esclarecer se o aumento da 

fosforilação do NHE3, especialmente nos sítios consenso para PKA, pode levar a 
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uma alcalinização do compartimento endossomal e, conseqüentemente, diminuir a 

captação de albumina por células do túbulo proximal. 

Um resultado intrigante deste estudo é a dissociação entre os níveis de 

expressão protéica e gênica de alguns dos constituintes da maquinaria endocítica 

do túbulo proximal renal de ratos hipertensos. Como pode ser observado nas 

Figuras 15-17, enquanto as expressões protéicas da megalina, cubilina e do ClC-5  

diminuem progressivamente com o aumento da pressão arterial, os níveis de 

expressão dos RNA mensageiros correspondentes aumentam após o 

desenvolvimento da hipertensão. Conclui-se, portanto, que a diminuição 

progressiva da expressão destas proteínas em córtex renal de SHR não é 

decorrente de regulação transcricional. Esta dissociação pode ser atribuída a 

eventos pós-transcricionais, como por exemplo, pela modulação da tradução por 

proteínas que se ligam ao RNA (50), ou ainda por aumento da degradação destas 

proteínas.  

A nefropatia diabética constitui a principal causa de insuficiência renal 

crônica. A microalbuminúria é o sinal clínico mais precocemente detectável de 

nefropatia diabética. Tem crescido o número de evidências que sugerem que a 

disfunção tubular possa desempenhar um papel importante no desenvolvimento da 

microalbuminúria nas fases iniciais da nefropatia diabética (44, 103). Tojo e 

colaboradores (44) observaram que a reabsorção tubular de albumina encontra-se 

diminuída em ratos com diabetes induzido por estreptozotocina (STZ). Esta 

redução na captação de albumina é independente de alterações na permeabilidade 

glomerular e está associada a uma redução na expressão da megalina em túbulos 

proximais renais (44). Tal como descrito para a nefropatia diabética, os resultados 
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do presente estudo sugerem que os eventos que levam à microalbuminúria na 

hipertensão são, pelo menos em parte, de origem tubular. Tipicamente, na 

nefropatia diabética bem como na hipertensão arterial, a microalbuminúria pode 

evoluir para proteinúria. Neste contexto, verificamos em nosso laboratório que SHR 

com 42 semanas de idade excretam uma concentração urinária de proteínas 

superior a 500 mg/dia. Além disso, ao analisarmos o padrão de proteínas urinárias 

excretadas por estes animais em gel corado com nitrato de prata, visualizamos não 

somente proteínas com massa molecular inferior à da albumina, mas também, com 

massa molecular superior a 70 kDa (dados não apresentados), sugerindo que 

ocorra, disfunção da barreira de filtração glomerular numa fase mais tardia da 

hipertensão em SHR. 

Uma questão importante, cuja resposta não pode ser deduzida com base 

nos resultados apresentados neste trabalho é: Como o aumento da pressão arterial 

em SHR pode levar à redução da expressão protéica de componentes do aparelho 

endocítico em túbulo proximal renal? O modelo ilustrado na Figura 20 tem como 

intuito responder, hipoteticamente, a esta questão, fundamentando-se em 

evidências disponíveis na literatura e em resultados de experimentos em 

andamento que estão sendo realizados em nosso laboratório. 

Estudos realizados por Russo e colaboradores demonstraram que SHRs 

apresentam microalbuminúria associada com uma menor atividade lisossomal e 

que este fenômeno pode ser decorrente de uma maior expressão renal do fator 

transformador de crescimento β (TGF-β) (104). Uma atuação direta do TGF-β no 

aparelho endocítico do túbulo proximal renal foi posteriormente demonstrada por 

Gekle e colaboradores (105). Por meio de estudos realizados em células em cultura 
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de túbulo proximal renal, linhagem OKP, estes pesquisadores mostraram que o 

TGF-β diminui a endocitose de albumina de modo dose-dependente e tempo-

dependente (105). Esta diminuição na captação de albumina é acompanhada por 

uma redução na expressão dos receptores endocíticos megalina e cubilina, e 

também por uma menor degradação dos ligantes, em decorrência da diminuição da 

atividade lisossomal (105). Tais estudos explicam a relação do aumento da pressão 

arterial com a redução da expressão protéica de componentes do aparelho 

endocítico em túbulo proximal renal por meio da atuação do TGF-β. 

Na prática clínica, nota-se que os inibidores da enzima conversora de 

angiotensina bem como antagonistas do receptor AT-1 de angiotensina II exibem 

maior capacidade de reduzir a microalbuminúria do que outras drogas anti-

hipertensivas (106-108). O mecanismo proposto para este efeito protetor renal é o 

bloqueio da produção e/ou ação da angiotensina II que age preferencialmente na 

arteríola eferente diminuindo a pressão glomerular. Entretanto, no momento, nosso 

grupo de pesquisa está investigando se o efeito anti-proteinúrico dos antagonistas 

do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode também ser mediado, ao menos 

em parte, pela modulação da expressão dos componentes da via endocítica que 

promove a reabsorção de proteínas em túbulo proximal renal. Esta hipótese é 

respaldada por um estudo recente realizado em células de túbulo proximal em 

cultura (linhagem OKP) que demonstrou que a ativação do receptor AT1 por 

angiotensina II inibe a expressão (gênica e protéica) da megalina (109). 

Adicionalmente, Russo e colaboradores (110) mostraram que o inibidor da enzima 

conversora de angiotensina ramipril reduz a excreção de albumina urinária de ratos 
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hipertensos e diabéticos, restaura a função lisossomal em túbulo proximal renal 

bem como diminui a ativação do TGF-β.  

 

Figura 20 – Modelo esquemático da relação entre a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e a redução da expressão de componentes do aparato 

endocítico em túbulos proximais renais. A HAS pode estar associada a um 

aumento da expressão do TGF-β em túbulo proximal e/ou à ativação do sistema 

renina angiotensina (SRA) intra-renal. Além disso, a angiotensina II estimula a ação 

do TGF-β (111), e, o próprio TGF-β pode ativar o SRA em células de túbulo 

proximal (112). Demonstrou-se que tanto a angiotensina II como o TGF-β reduzem 

a expressão da megalina (105, 109), sendo que o TGF-β diminui também a 

expressão da cubilina (105).  Postula-se, portanto, que o TGF-β e/ou a 

angiotensina II medeiam a interação entre a HAS e a redução da expressão 

protéica dos componentes do aparelho endocítico. A menor expressão destes 

receptores endocíticos e, possivelmente dos transportadores de membrana 

avaliados neste estudo, contribui para o desenvolvimento de microalbuminúria de 

origem tubular.  

 

 

 

 



 

Conclusão 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, este estudo demonstra que a excreção urinária de albumina, 

entre outras proteínas de baixa massa molecular, aumenta progressivamente em 

SHR entre 6 e 21 semanas de idade, e ainda, que este aumento na excreção de 

proteínas urinárias está associado com uma menor expressão de componentes 

essenciais do aparelho endocítico em TP renal. Com base nos resultados 

apresentados, é tentador especular que a disfunção da via endocítica apical em 

túbulo proximal renal possa ser o principal mecanismo responsável pelo 

desenvolvimento da microalbuminúria na hipertensão essencial. 
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