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Efeito rápido da aldosterona sobre a fosforilação da ERK1/2 em células 

imortalizadas do túbulo proximal de ratos (IRPTC) 

 

1. RESUMO 

 

A fosforilação/ativação da ERK1/2 foi observada em células imortalizadas do 

túbulo proximal renal de ratos (IRPTC) em resposta ao tratamento por 2 minutos com 

aldosterona, pela técnica de Western blot. A aldosterona (10-12 e 10-6 M) aumentou a 

fosforilação da ERK1/2 em 19 e 29%, respectivamente. Esse efeito hormonal 

estimulatório parece ser independente da ligação com o receptor para 

mineralocorticoides (MR), uma vez que não foi afetado pelo tratamento com 

eplerenona, porém pode envolver a ligação com os receptores GPR30 e/ou GR, já 

que sofreu certa interferência do RU 486 e foi abolido pelo G15. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A aldosterona (ALDO) é um hormônio esteroide, da classe dos 

mineralocorticoides, produzido na região cortical das glândulas adrenais e que 

participa da modulação do transporte de sódio, potássio e hidrôgenio no epitélio renal. 

Atualmente são reconhecidos dois mecanismos de ação para a ALDO: um genômico 

(que envolve a ligação da ALDO com o receptor MR) e outro não genômico. O 

mecanismo não genômico, descrito recentemente, independe da transcrição gênica, 

por isso, pode ocorrer em segundos ou minutos. Este mecanismo rápido também 

participa da modulação do transporte de sódio no néfron proximal e distal, no entanto, 

o receptor e as vias de sinalização envolvidos neste mecanismo são desconhecidos 

(Leite-Dellova et al., 2008). 

Na literatura científica são encontradas evidências de que o receptor para 

glicocorticóides (GR) e o receptor de estrógeno acoplado à proteína G (GPR30) 

podem ser os “novos” receptores da ALDO, uma vez que os efeitos não genômicos 

da ALDO nos rins e no sistema cardiovascular foram bloqueados pela inibição 

farmacológica destes receptores (com o uso dos antagonistas RU486 e G15, 



respectivamente) e não foram afetados pelos antagonistas do receptor clássico MR 

(espironolactona e/ou elerenona) (Gros et al., 2013; Leite-Dellova et al., 2011). 

A ERK1 e a ERK2 (ERK1/2) são proteína pertencentes à família das quinases 

ativadas por mitógeno (MAPKs), um grupo de quinases serina/treonina que, quando 

estimuladas, fosforilam seus substratos nos resíduos serina e/ou treonina. Estas 

quinases estão envolvidas na transdução de sinais da membrana celular para o 

núcleo, em resposta a uma variedade de estímulos, incluindo os hormônios. Depois 

de ativada, a ERK 1/2 migra para o núcleo celular, onde fosforila vários outros 

substratos (Wada & Penninger, 2004). A fosforilação (ativação) da ERK 1/2 pode ser 

regulada pelos receptores MR, GR e GPR30, em diversos tecidos (Gros et al., 2012; 

Zhu et al., 2012; Zhang et al., 2014). 

Estudos indicam o envolvimento da ERK1/2 nos efeitos não genômicos da 

aldosterona no néfron distal, que incluem a rápida ativação do transporte de sódio 

(Gekle et al, 2001), porém trabalhos semelhantes não foram realizados no túbulo 

proximal. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Considerando que os receptores MR, GR e GPR30 e a ERK1/2 podem participar 

dos efeitos não genômicos da ALDO no túbulo proximal renal, os objetivos deste 

estudo foram: 

 Detectar, em uma linhagem de células do túbulo proximal, a expressão gênica 

dos receptores MR, GR e GPR30, 

 Verificar os efeitos do tratamento agudo com ALDO e/ou com os inibidores do 

MR, do GR e do GPR30 sobre a expressão proteica da ERK1/2 fosforilada 

nessas células. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os experimentos foram feitos com células imortalizadas do túbulo proximal renal 

de ratos (IRPTC), as quais foram estabelecidas por Tang e colaboradores (1995). 

Essa linhagem celular apresenta propriedades que permitem o estudo das funções do 

túbulo proximal in vitro, pois foram obtidas a partir de células primárias do túbulo 



proximal renal de ratos Wistar, transfectadas com um vírus mutante sensível a 

temperatura (tsA SV40). 

O estudo da expressão gênica do receptor GPR30 nas células IRPTC foi feito por 

meio da técnica de RT-PCR (Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction). 

Já o estudo da expressão da proteína ERK1/2 total nessas células e do efeito da 

aldosterona sobre a expressão da ERK1/2 fosforilada nos diferentes grupos 

experimentais foi realizado por meio da técnica de Western blot.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Cultivo celular 

 

As células IRPTC foram cultivadas em uma estufa de CO2, a 37oC, 95% de 

umidade do ar, 5% de CO2 e pH igual a 7,0.  Essas células foram mantidas em meio 

DULBECCO MEM (DMEM - mistura de sais enriquecidos com aminoácidos e outro 

componentes essenciais para o crescimento celular), suplementado com 45 mM de 

NaHCO3, 10% de soro fetal bovino inativado pelo calor, 0,01 mM de glutamina, 100 

UI/L penicilina e 100 µ/mL estreptomicina (Carraro-Lacroix et al, 2009). 

 

5.2. Estudo da expressão gênica dos receptores MR, GR e GPR30 por RT-PCR  

 

Para realizar o RT-PCR, as células IRPTC foram lisadas e homogeneizadas e o 

RNA total foi extraído utilizando o kit PureLink e centrifugação. Na síntese do cDNA 

foram utilizados 0.15 g de primer randômico, 0.5 mM de dNTP 

(desoxirribonucleotídeo fosfatado), 10 L de RNA, 4 L de tampão (1x), 10 mM de 

DTT (Dithiothreitol), 40 U/L de RNaseOUT e 200 U/L de SupersScript. Desse 

modo, o cDNA foi sintetizado a 42°C por 1hora e utilizado em todas as reações de 

PCR feitas neste estudo. 

Os primers amplificados por PCR, para os genes alvo, foram os seguintes: MR 

(380 bp) direto: 5’-AGA AGA TGC ATC AGT CTG CC-3’ e reverso: 5’-GTG ATG ATC 

TCC ACC AGC AT-3’; GR (530 bp) direto: 5’-TGC AGC AGT GAA ATG GGC AA-3’ e 

reverso: 5´-GGG AAT TCA ATA CTC ATG GTC-3’; GPR30 (585 pb) direto: 5’-

GCAGCGTCTTCTTCCTCACC-3’ e reverso: 5’-ACAGCCTGAGCTTGTCCCTG-3’. 



Para controle da reação, os primers amplificados por PCR, para os genes 

constitutivos, foram: -actina (980 bp) direto: 5’-GTC CAT CGT GGG CCG CCC GC-

3’ e reverso: 5’-CTC TTG CTT GCT AAT CCA CAT-3’ e GAPDH (216 pb) direto: 5′-

CCC TTC ATT GAC CTC AAC TAC ATG-3′ e reverso: 5′-CTT CTC CAT GGT GGT 

GAA GAC-3′.  

Os fragmentos do MR, GR e -actina foram amplificados durante 30 ciclos a 55oC, 

os fragmentos do GAPDH foram amplificados durante 30 ciclos a 60°C e os 

fragmentos do GPR30 foram amplificados durante 35 ciclos a 62°C. Cada reação 

continha: 18.3 L de água ultrapura, 2.5 L de tampão (1x), 0.4 M de primer direto, 

0.4 M de primer reverso, 100 M de dNTP, 1.5 mM de Mg, 1 U de TaqDNA 

Polimerase e 1 L de cDNA.  

Os experimentos de RT-PCR foram feitos em duplicata, a eletroforese dos 

fragmentos amplificados foi realizada em gel de agarose (1,5 %) e as amostras foram 

analisadas de acordo com a presença ou ausência de bandas, observadas com 

SYBR no fotodocumentador (E-Gel Imager-Life Technologies). Todos os 

reagentes utilizados na RT-PCR e na quantificação dos genes foram adquiridos da 

Invitrogen. 

 

5.3. Técnica de Western blot 

 

O Western blot é uma técnica de biologia molecular que identifica proteínas pela 

detecção da ligação com anticorpos específicos. Assim, as proteínas das células 

IRPTC foram quantificadas e depois separadas por SDS-PAGE, usando o gel de 

poliacrilamida 9%, de acordo com o método de Laemmli (1970). Em seguida, as 

proteínas foram transferidas do gel de poliacrilamida para a membrana de fluoreto de 

polivinilideno (PVDF) e, para bloquear ligações não específicas, as membranas de 

PVDF foram incubadas com a solução de bloqueio (leite, TBS 1X, 0,1% Tween 20). 

Em seguida, as membranas foram incubadas com os anticorpos primários anti ERK1/2 

fosforilada [Phospho-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187), produzido em coelho 

(R&D Systems)] e anti -actina [produzido em camundongo, Novus Biologicals)] 

overnight e, posteriormente, com os anticorpos secundários IGg anti-coelho (R&D 

Systems) e IgG anti-camundongo (SIGMA), por 1 hora. A ligação com os 

anticorpos foi detectada com ECL-Plus Western blotting detection system (GE 



Healthcare) e exposta ao filme radiográfico (GE Healthcare). Os experimentos 

foram realizados em duplicata e a análise foi feita de acordo com a presença ou 

ausência de bandas. 

 

5.4. Expressão relativa e normalizada da ERK 1/2 fosforilada 

 

Os filmes expostos às membranas marcadas com a substância 

quimioluminescente foram escaneados e a densidade de cada banda foi determinada 

pelo programa Gel Quant Express (Life Technologies). Posteriormente, a expressão 

proteica foi normalizada pela razão entre a densidade da banda referente à proteína 

ERK 1/2 fosforilada e a densidade da banda referente à -actina. A expressão da ERK 

1/2 fosforilada foi apresentada em relação ao controle. 

 

5.5 Grupos Experimentais 

 

As células IRPTC foram cultivadas em placas de 6 poços (9 cm2), com 2 mL de 

meio de cultura em cada poço, e depois de 48h (período para se tornarem 

parcialmente confluentes) o meio de cultura foi substituído pelos respectivos 

tratamentos: controle, ALDO nas concentrações de 10-12 e 10-6 M e/ou eplerenona (10-

5 M, um antagonista do MR) ou RU 486 (10-6 M, mifepristone, um antagonista do GR) 

ou G15 (10-6 M, um antagonista do GPR30). Após 2 minutos de incubação, os 

tratamentos foram retirados e as células, raspadas e lisadas para a realização da 

técnica de Western blot. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Expressão dos genes MR, GR e GPR30 nas células IRPTC 

 

Na Figura 1A e 1C pode-se observar a correta visualização da banda 

correspondente aos genes constitutivos (-actina e GAPDH) e a ausência de bandas 

nos controles negativos, indicando a padronização da técnica de RT-PCR. Nas 

Figuras 1B e 1C, é possível visualizar a banda correspondente aos genes GR, MR e 

GPR30, respectivamente, evidenciando a expressão dos mesmos nas células IRPTC. 



 

  

 

Figura 1: Eletroforese dos fragmentos de cDNA amplificados por PCR a partir de 

primers específicos dos genes -actina (980 pares de base) (A), GR (530 pares de 

base) e MR (380 pares de base) (B), GPR30 (585 pares de base) e GAPDH (216 

pares de base) (C) em células IRPTC (passagens de 23 a 25). Marcador = 100 pb. 

 

6.2. Efeito da ALDO e/ou dos inibidores do MR, GR e GPR30 sobre a expressão 

proteica da ERK1/2 fosforilada  

 

Na Figura 2 (A, B e C) foi possível notar que as bandas referentes à proteína 

ERK 1/2 fosforilada, com peso molecular entre 52 e 38 Kda, apresentam uma 

intensidade maior, nas amostras tratadas com ALDO (10-12 e 10-6 M), o que foi 

confirmado pelas respectivas análises densitométricas, representadas nas Figura 2 

(a, b e c). O RU 486 parece reduzir parcialmente o efeito da ALDO (10-12 e 10-6 M) 
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(Figura 2 B e b) e o G15 conseguiu abolir o efeito estimulatório da ALDO (10-12 e 10-6 

M) sobre a fosforilação/ativação da ERK 1/2 (Figura 2 C e c). 

 

       

  

 

Figura 2: Efeito da aldosterona (10-12 M e 10-6 M) e/ou da eplerenona (10-5 M), ou RU 

486 (10-6 M) ou G15 (10-6 M) sobre a expressão da ERK1/2 fosforilada em células 

IRPTC, após 2 minutos de incubação. A, B e C = imagem representativa do imunoblot. 

a, b e c = análise densitométrica, relativa ao controle, da razão entre a ERK 1/2 

fosforilada e a -actina. 

 Os valores médios da expressão relativa (em relação a -actina) e normalizada 

(pelo controle) da ERK 1/2 fosforilada nas células IRPTC (Tabela 1) demonstraram 

A) 

a) 

B) 

C) 

b) 

c) 



que a ALDO (10-12 e 10-6 M) aumentou a fosforilação da ERK 1/2 em 19 e 29% 

respectivamente. Apesar de uma tendência para redução deste efeito estimulatório da 

ALDO (10-12 e 10-6 M), não houve diferença entre os grupos tratados com o RU 486. 

O G15 sozinho e na presença da ALDO (10-12 e 10-6 M) inibiu a fosforilação da ERK 

1/2 nas células IRPTC.  

 

Tabela 1: Expressão normalizada e relativa da proteína ERK1/2 fosforilada em células 

IRPTC, na situação controle e após a incubação por 2 minutos com ALDO e/ou 

eplerenona, RU 486 e G15. 

Grupos 
experimentais 

 Densidade normalizada ERK1/2 fosforilada 
dos tratamentos / Densidade normalizada 

ERK1/2 fosforilada do controle 

N 

Controle 1,00 ± 0,00 4 

ALDO 10-12 M 1,19 ± 0,20 a 4 

ALDO 10-6 M 1,29 ± 0,27a 4 

Eple (10-5 M) 1,10 ± 0,15 3 

Eple + ALDO 10-12 M 1,25 ± 0,24 3 

Eple + ALDO 10-6 M 0,96 ± 0,14 3 

RU (10-6 M) 0,82 ± 0,29 2 

RU + ALDO 10-12 M 0,84 ± 0,28 2 

RU + ALDO 10-6 M 0,86 ± 0,31 2 

G15 (10-6 M) 0,68 ± 0,18 a 2 

G15 + ALDO 10-12 M 0,67 ± 0,38 b 2 

G15 + ALDO 10-6 M 0,79 ± 0,23 c 2 

Os valores são apresentados como médias ± desvio padrão. N = número de amostras 

biológicas analisadas. ALDO = aldosterona. Eple = eplerenona (inibidor do receptor MR). 

RU486 (inibidor do receptor GR). G15 (inibidor do receptor GPR30). A normalização foi 

feita pela densidade da -actina. a P < 0,01 vs. controle. b P < 0,01 vs. Aldo 10-12 M. c P < 

0,01 vs. Aldo 10-6 M. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Os resultados dos experimentos realizados neste estudo mostram que:  

- As células IRPTC expressam os genes MR, GR e GPR30 e a proteína ERK1/2 

fosforilada; 

- A ALDO (10-12 e 10-6 M) aumentou a expressão da ERK1/2 fosforilada; 

- O efeito da ALDO (10-12 e 10-6 M) sobre a expressão da ERK1/2 fosforilada: 

o parece ser independente da ligação com o MR, uma vez que não foi alterado 

pela ação da eplerenona, 

o não foi inibido pela ação do RU486, mas a observação de uma tendência para 

a inibição deste efeito pode indicar uma possível participação do GR neste 

processo, 

o parece ser dependente da ligação com o GPR30, uma vez que foi alterado 

pela ação do G15. Este resultado é compatível com a expressão gênica do 

GPR30 nas células IRPTC. 
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