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Resumo 

A endocitose de albumina mediada por megalina desenvolve papel crucial na 

reabsorção de albumina pelas células epiteliais do túbulo proximal. Evidências recentes 

mostram que a bradicinina, peptídeo do sistema CC, modula a excreção urinária de 

proteínas em modelos de lesão renal. Entretanto, o potencial efeito de bradicinina na 

modulação da endocitose de proteínas ainda não foi investigado. O objetivo do presente 

trabalho é verificar se bradicinina pode modular a endocitose de albumina pelas células 

de túbulo proximal. Para isso, foi utilizada uma linhagem celular do túbulo proximal 

porcino, células LLC-PK1 como modelo experimental. Variações na endocitose de 

albumina foram determinadas pelo ensaio de captação de albumina-FITC (via 

espectrofluoremetria e microscopia de fluorescência), enquanto que, a expressão de 

diferentes proteínas de interesse foi determinada por immunoblotting, 

imunofluorescência e/ou citometria de fluxo. Através destes métodos, foi visualizado o 

efeito inibitório de bradicinina na endocitose de albumina mediada por megalina em 

células do túbulo proximal, através da internalização do receptor e manutenção do 

mesmo em estruturas endossomais. Além disso, os efeitos visualizados são mediados 

pelo receptor B2. Esses achados, permitem postular que bradicinina pode estar 

envolvida na gênese e progressão da lesão renal. 

Palavras-chave: endocitose de proteínas, fisiologia renal, bradicinina, megalina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Albumin megalin-mediated endocytosis plays a crucial role in albumin reabsorption by 

proximal tubule epithelial cells. Recent evidence shows that bradykinin, a peptide of the 

Kallikrein-Kinin System (KKS), modulates urinary protein excretion in models of 

kidney injury. However, the potential effect of bradykinin in modulating protein 

endocytosis has not yet been investigated. The aim of the present work is to verify 

whether bradykinin can modulate albumin endocytosis by proximal tubule cells. For 

this, we used a porcine proximal tubule cell line, LLC-PK1 cells, as an experimental 

model. Variations in albumin endocytosis were determined by the albumin-FITC uptake 

assay (via spectrofluorimetric and fluorescence microscopy), whereas, the expression of 

different proteins of interest was assessed by immunoblotting, immunofluorescence 

and/or flow cytometry. Through these methods, the inhibitory effect of bradykinin on 

megalin-mediated albumin endocytosis in proximal tubule cells was visualized, through 

receptor internalization and its maintenance in endosomal structures. Furthermore, the 

visualized effects are mediated by the B2 receptor. These findings allow us to postulate 

that bradykinin may be involved in the genesis and progression of kidney injury. 

Key-words: protein endocytosis, renal physiology, bradykinin, megalin. 
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1. Introdução 

1.1 Regulação renal da homeostase interna 

 

Os rins são órgãos de grande importância para manuntenção da homeostase do 

meio interno, regulando não apenas a composição e volume do líquido extracelular, 

equilibrio ácido-base, mas também a excreção urinária de produtos residuais do 

metabolismo. Ao longo de 70 anos, os rins recebem aproximadamente 44.150.000 litros 

de sangue através das artérias renais, do volume total, 3.600.000 litros de plasma são 

filtrados. Além disso, neste intervalo de tempo temos a geração de aproximadamente 

4.000.000 litros de urina, cuja composição varia de forma a manter a homeostase do 

meio interno (MOELLER, TENTEN, 2013)(GUYTON, HALL, 2011).  

As funções regulatórias descritas acima são realizadas pela unidade 

morfofuncional renal - o néfron. Em números, a quantidade de néfrons no rim humano 

varia de 800.000 à 1.200.000, sendo estes de tamanhos entre 20 e 40 milímetros. A 

estrutura do néfron é composta pelo corpúsculo renal e segmentos tubulares. O 

corpusculo renal é formado pelo glomérulo, composto pelo capilar glomerular, uma 

membrana basal e os podócitos que envolvem o capilar glomerular se mantendo sobre a 

membrana basal. Os segmentos tubulares são divididos em: túbulo proximal, alça de 

Henle, túbulo distal e ducto coletor. Estes são divididos de acordo com sua 

caracteristica em relação expressão de receptores, transpostadores e permeabilidade a 

diferentes substâncias (AIRES, ARRUDA, et al., 2008). 

A regulação do equilíbrio ácido-base, regulação hidroeletrolítica, conservação de 

nutrientes, excreção de resíduos metabólicos e outras funções renais realizadas pelo 

néfron, passam por etapas que envolvem a filtração glomerular e subsequente 

manipulação do ultrafiltrado pelas estruturas tubulares, com processos relacionados com 

secreção e reabsorção tubulares, dependendo do composto em questão. A composição 

do ultrafiltrado é semelhante ao plasma, com menores concentrações de proteínas e 

outras macromoléculas. Esta composição é alterada ao longo do segmentos tubulares até 

a excreção renal, pela urina. A manipulação do ultrafiltrado pelos diferentes segmentos 

altera desde a osmolaridade até e a concentração de potássio, cloreto, sódio, entre outros 

componentes (Figura 1). (AIRES, ARRUDA, et al., 2008, GUYTON, HALL, 2011) 
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Figura 1: Manipulação dos componentes plasmáticos nas diferentes porções do néfron. Mirjalili S.A., 

Hinton L., Ellyett K. (2019) Renal Physiology. In: Mirjalili S. (eds) Physiology for General Surgical 

Sciences Examination. Springer, Singapore. 

 

1.2 Filtração Glomerular  

 

O primeiro processo após a chegada do sangue aos rins é a filtração glomerular. 

Em condições fisiológicas, a filtração glomerular ocorre em decorrência da integridade 

de uma importante estrutura funcional, denominada membrana de filtração glomerular. 

Esta membrana é composta pelo endotélio do capilar glomerular, pelos podócitos e pela 

membrana basal das células da cápsula de Bowman. A presença dessa membrana é 

importante para seleção dos componentes que serão filtrados, sendo permitida a 

passagem de pequenas moléculas e impedida a filtração de moléculas maiores, como 

proteínas de alto peso melecular presentes no plasma. Já a albumina, a proteina de maior 

abundância no plasma, tem grande retenção no glomérulo, sendo filtrada apenas uma 

pequena, mas significante quantidade (SUH, MINER, 2013). 

1.3 Reabsorção de proteínas no túbulo proximal  

 

No túbulo proximal, o primeiro segmento posterior ao glomérulo, todas as 

proteínas no ultrafiltado são reabsorvidas, gerando uma urina final virtualmente livre de 

proteínas (MOELLER, TENTEN, 2013). A reabsorção de proteínas ocorre por meio de 
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mecanismo de endocitose pelas células epiteliais do túbulo proximal, dentre estes 

mecanismos, a endocitose mediada por receptor é o principal mecanismo associado à 

este processo e determina uma importante função das células epiteiliais do túbulo 

proximal (DICKSON, WAGNER, et al., 2014). Dessa forma, efeitos na maquinaria 

endocitica levam a tubulopatias associadas a proteinúria (VAN BERKEL, LUDWIG, et 

al., 2017). O mecanismo de endocitose mediada por receptor envolve a ativação de um 

complexo de receptores composto por: megalina, cubilina e amnionless, sendo todos 

importantes para endocitose, mas apenas a megalina, que apresenta porção 

citoplasmatica, sendo proposta por regular o processo endocitico (MARZOLO, 

FARFÁN, 2011). Posteriormente ocorre a internalização do complexo em vesículas 

intracelulares, denominadas endossomas. Essas vesículas são cobertas por proteínas de 

revestimento, chamadas de clatrina (MCMAHON, BOUCROT, 2011). Ainda convém 

enfatizar que os complexos receptor-ligante são desfeitos através da acidificação do 

endossoma mediado por transportadores presentes na membrana endossomal, como 

NHE3, CLC-5 e H-ATPase. Em seguida, ocorre o retorno do receptor para a membrana 

e o prosseguimento do ligante para a via de degradação lisossomal (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Etapas e estruturas envolvidas na endocitose mediada por receptor. Adaptado de: 

MOLITORIS et. al., JASN, 2014. 
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1.4 Megalina e endocitose de proteínas no túbulo proximal  

 

A megalina, é um scavenger receptor (multi-ligante) com alto peso molecular 

(600 kDa), que possui um grande domínio extracelular, um domínio transmembrana e 

um pequeno domínio intracelular.  Seu domínio extracelular possui diferentes sítios de 

interação do receptor com as proteínas e outros componentes do ultrafiltrado. A 

megalina pode ser encontrada não somente nas células do rim, mas também no sistema 

nervoso central e sistema entérico (SHANKHAJIT, KUWAHARA, et al., 2014). 

Modelos experimentais com a utilização de animais nocaute para megalina 

trazem resultados nos quais os animais nocaute apresentam aumento na excreção 

urinária de proteínas de baixo peso molecular e albumina (NIELSEN, COURTOY, et 

al., 2007). Além disso, animais nocaute para megalina apresentam mudanças 

significativas nas estruturas endossomais (LEHESTE, ROLINSKI, et al., 1999). Os 

resultados da literatura demonstram a participação efetiva do receptor na reabsorção de 

proteínas no túbulo proximal, além de possível regulação da via endocítica nas células 

do túbulo proximal destes animais.  

Alterações na maquinaria endocitica, que envolve megalina, podem ocasionar o 

aparecimento de proteinas na urina, denominado de proteinúria. A proteinuria é um 

conhecido marcador de lesão renal, tanto na fase aguda quanto na fase crônica da 

doença. Diversas condições fisiopatológicas e disfunções metabólicas levam ao 

aparecimento de proteínas na urina, e, o aumento da massa de proteína na urina, já foi 

associado a maiores chances de evolução para doença renal crônica, além de piora no 

prognóstico dos pacientes (ROMAGNANI, REMUZZI, et al., 2017). Essa correlação, 

faz da endocitose de proteínas pelas células do túbulo proximal um processo muito 

importante na fisiologia. Entretanto, os sistemas e mecanismos moleculares que 

interagem com este processo ainda não estão muito bem descritos na literatura.  

1.5 Sistema calicreína-cinina e seu envolvimento com a  função renal 

O sistema calicreína-cinina (SCC) é um sistema bastante correlacinado com a 

manutenção da homeostase do meio interno de diversos órgãos. O SCC foi descoberto 

em 1909 por Abelous and Bardier, através da descoberta de ações hipotensivas na 

análise de componentes urinários (HILLMEISTER, PERSSON, 2012). Os mecanismos 

pelos quais o sistema exerce seus efeitos envolvem estresse oxidativo, indução da 
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produção de citocinas inflamatórias e autacoides pró-fibróticos (KAYASHIMA, 

SMITHIES, et al., 2012). 

A principal enzima correlacionada com a atividade do SCC é a calicreína, 

responsável pelo ínicio da via, através da clivagem do cininogênio de alto ou baixo peso 

molecular. A calicreína pode estar presente no plasma ou nos tecidos, e sua localização 

vai interferir no tipo de cininogênio clivado, visto que há diferenças na concentração 

destes, nas diferentes porções. Enquanto o plasma contém principalmente cininogênio 

de alto peso molecular, os tecidos possuem cininogênio de baixo peso molecular. A 

clivagem do cininogênio pela calicreína, gera os efetores do SCC, bradicinina e 

calidina, dos quais bradicinina caracteriza-se como o principal (SCHMAIER, 2016). 

Bradicinina (BK) é um peptideo vasoativo e principal efetor do SCC. Para 

geração de seus efeitos finais, a cinina pode se ligar em dois receptores denoninados, 

receptor B1 (B1R) e receptor B2 (B2R). Ambos os receptores são acoplados à proteina 

G e possuem sete domínios transmembrana. O B2R é um receptor constitutivo, expresso 

em diversos tipos celulares, enquanto B1R é um receptor cuja expressão em condições 

fisiológicas é baixa, sendo esta aumentada em decorrência de processo inflamatório 

(KAKOKI, SMITHIES, 2009). Portanto,  há maior expressão de B2R fisiologicamente 

e este é o principal receptor correlacionado com a bradicinina e seus efeitos. Após a 

ligação de bradicinina com seus receptores, são ativas diferentes vias intracelulares 

dependentes de fosfolipase A2 ou fosfoinositídeo fosfolipase C (PI-PLC) 

(HILLMEISTER, P., PERSSON, B, 2012). Essas vias, são alvos de diversos estudos 

que correlacionam o SCC principalmente com a regulação da função cardiovascular 

(Figura 3).  
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Figura 3: Visão Geral do Sistema Calicreína-Cinina. Adaptado de: Pathak, M., Shen Wong, S., Dreveny, 

I., & Emsley, J. (2013). Structure of plasma and tissue kallikreins. Thrombosis and Haemostasis, 110(09), 

423–433. 

Nos últimos anos, evidências mostram uma possível  participação do SCC na 

regulação da endocitose de proteinas no tubulo proximal. Neste contexto, alguns 

modelos in vivo monstraram que a retirada dos dois receportes de BK gera redução da 

proteinuria em modelos de lesão renal (KAKOKI, MCGARRAH, et al., 2007, TAN, 

KEUM, et al., 2007). No entanto, a porção do néfron na qual bradicinina exerce seus 

efeitos, ainda não está bem esclarecida na literatura. 
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2 Hipótese do trabalho 

Com base no que foi exposto, acreditamos que BK desempenha importante papel 

na regulação da endocitose de proteínas pelas células do túbulo proximal. Dessa forma, 

poderia ser considerada alvo terapêutico para o tratamento de doenças renais que 

causem aumento da proteinúria. 

 

 

Figura 4: Esquema representando a endocitose de albumina em condições fisiológicas (esquerda) e a 

hipótese proposta no trabalho (direita). 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente trabalho é verificar o possível papel de bradicinina 

(BK) sobre a reabsorção de albumina nas células do túbulo proximal, em um modelo in 

vitro.    

3.2 Objetivos Específicos 

          1 – Caracterizar os possíveis efeitos de BK na endocitose de albumina dependente 

de megalina; 

          2 – Investigar possíveis alterações induzidas por BK no tráfego intracelular e na 

expressão luminal de megalina; 

           3 – Identificar o receptor de BK que potencialmente medeie seus efeitos na 

endocitose de albumina dependente de megalina. 
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4 Materiais e métodos 

4.1 Cultivo e transfecção das células LLC-PK1 

 

As células LLC-PK1, uma linhagem celular de túbulo proximal porcino, foram 

mantidas em placas de 6 ou 24 poços, em meio de cultura DMEM com baixa glicose 

(Life Technologies, Carlsbad, CA) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de 

penicilina/estreptomicina (5% de CO2 à 37°C). Entre 2 e 3 dias de cultivo, as 

monocamadas atingiram entre 90 e 95% de confluência (preenchimento total do poço 

pelas células), possibilitando que as células fossem utilizadas. Atingida a confluência 

esperada, as células passaram pelo processo de lavagem 2x com tampão fosfato-salino 

(PBS) 1X estéril e então incubadas com meio de cultura DMEM sem soro fetal bovino 

contendo diferentes compostos, de acordo com o objetivo do experimento por 12 a 14 

horas antes da realização dos ensaios. Para a transfecção estável, as células foram 

transfectadas com um plasmídeo que contém sequências de DNA dos domínios 

intracelulares e intramembranares de megalina fundida ao marcador de hemaglutinina 

(HA) no domínio extracelular, denominada MegT0-HA, utilizando Lipofectamina 2000 

(Invitrogen, Carlsbad, CA), seguindo o protocolo disposto pelo fabricante. Sete dias 

após o processo de transfecção, as células foram selecionadas em DMEM contendo 0,8 

mg/mL de G418 (Sigma-Aldrich, St Louis, MO) e então mantidas em DMEM contendo 

0,4 mg/mL de G418 (antibiótico aminoglicosídeo). 

4.2 Ensaio de captação de albumina sérica bovina – isotiocianato de fluoresceína 

(BSA-FITC) e DEXTRAN 

 

Após o processo de cultivo das células e incubação com os tratamentos 

necessários para os ensaios de captação, as células foram lavadas 5 vezes com solução 

Ringer (NaCl 140 mM, KCl 2,7 mM, CaCl2 1,8 mM, MgCl2 2 mM, Hepes-Tris pH 7,4 

12,4 mM, Glicose 5 mM) à 37°C e incubadas com solução de BSA-FITC ou 

DEXTRAN 30ug/mL. Em alguns poços, para determinação da captação inespecífica, 

foi adicionado BSA-FITC 30ug/mL juntamente com excesso de BSA não marcado em 

excesso (10mg/mL). As células foram incubadas com essas soluções por 30 minutos em 

estufa à 37°C e após este período de tempo, as células foram lavadas, com a placa no 

gelo, com solução Ringer à 4°C por 10x afim de retirar a albumina não captada do 

meio. Posterior à etapa de lavagem, realizou-se a lise das células com solução de ácido 
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3-[n-norfolino] propanosulfonico (MOPS) com 1% de triton x100 e o homogenato 

resultante foi adicionado à uma placa de fluorescência para então ser analisado no 

fluorímetro. O cálculo da captação específica é resultado da subtração do valor de 

fluorescência teste da captação inespecífica, os valores finais foram normalizados 

através da quantificação das proteínas totais na amostra pelo método de Lowry.  

4.3 Imunofluorescência  

 

As células que passaram pelo processo de transfecção estável ou não, foram 

cultivadas em lamínula circular por 48h antes do experimento seguindo o protocolo de 

cultivo de células. Posteriormente foram tratadas de acordo com o objetivo do ensaio. 

As células foram lavadas duas vezes com PBS 1X. Em seguida, foram fixadas com 

solução de paraformaldeído 4% e permeabilizadas com solução de permeabilização ( 

PBS 1X, Triton X-100 0.1%). As células passaram por um processo de bloqueio com 

solução PBS com 5% de BSA e foram incubadas com os anticorpos primários: mouse 

anti-HA, rabbit anti-EEA1 (2411 Cell Signaling Technology, Danvers, MA), rabbit 

anti-LAMP1 (9091, clone: D2D11; Cell Signaling Technology, Danvers, MA), rabbit 

anti-Megalin (ab76969, Abcam), rabbit anti-ZO-1 (#617300, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA) por uma hora em temperatura ambiente. Após a incubação com o 

anticorpo primário, as células foram lavadas com PBS 1X e incubadas em temperatura 

ambiente por uma hora com anticorpos secundários: anti-rabbit IgG conjugado a Alexa 

Fluor 546 e anti-mouse IgG conjugado a Alexa Fluor 488 (Thermo Fisher Scientific), de 

acordo com a espécie do anticorpo primário. Após a lavagem com PBS 1X, foi 

adicionado DAPI (Sigma) para a marcação do núcleo das células. As lâminulas foram 

montadas em lâmina de histologia, com adição de Vectashield (Vector Laboratories). 

As imagens foram adquiridas em microscópio confocal (Leica TCS SP8; Leica, 

Wetzlar, Germany), processadas e analisadas utilizando o software Fiji. 

4.4 Citometria de fluxo de células LLC-PK1 

 

As células foram lavadas por duas vezes com PBS 1X e para eliminar a aderência 

das mesmas à placa, foram incubadas com uma solução de tripsina/EDTA por 3 

minutos. Após processos de centrifugação, as células foram ressuspendidas em solução 

de PBS contendo 5% de FBS, posteriormente fixadas com paraformaldeído 4% e 

permeabilizadas com solução de permeabilização. Então, foram incubadas com 
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anticorpo primário para B1R (sc-293196; Santa Cruz Biotechnology) ou B2R (sc-

136216, Santa Cruz Biotechnology) por uma hora. As células foram então lavadas com 

PBS 1X para retirar o excesso de anticorpo primário não ligado, e posteriormente 

incubadas com o respectivo anticorpo secundário anti-rabbit IgG conjugado a alexa 

Fluor 488 ou anti-mouse IgG conjugado a alexa Fluor 488 (Thermo Fisher Scientific). 

O controle de especificidade da técnica foi feito através da incubação das células apenas 

com o anticorpo secundário. Todos os resultados de citometria de fluxo foram 

adquiridos utilizando BD FACSCalibur (BD Biosciences, San Jose, CA) e os dados 

foram analisados pelo software FlowJo 10 (BD Biosciences). 

4.5 Protocolo para imunodetecção de proteínas (Immunoblotting) 

 

O homogenato das células foi obtido através da lavagem à 4°C das células 

plaqueadas por duas vezes com PBS 1X. Em seguida, ainda na temperatura indicada, as 

células foram lisadas com na presença de tampão de lise ( Tampão de Lise 2X [40 mM 

Hepes, 4 mM EGTA, 2% triton x-10mm ph 7,4], PPI 50mM, Vanadato 100 mM, β-

glicerofosfato 100 mM, NaF 50 mM, Inibidor de protease, H20 milli-Q). Ao fim do 

processo, o homogenato foi transferido para tubos de 1,5 mL previamente nomeados 

com as condições, sendo então realizada a centrifugação das amostras. A dosagem das 

proteínas totais foi realizada pelo método de Lowry. Foi definida uma mesma 

concentração de proteínas para as amostras, e em seguida, estas foram preparadas 

através da adição de sacarose (0,25M) para a correção do volume final, seguindo a 

concentração de proteínas desejada, e tampão de amostra 5X com adição de β-

mercatoetanol (1:20). As proteínas foram separadas por eletroforese, em gel de 

acrilamida (SDS-Page) de 9% em voltagem constante de 170 Mv por 60 minutos e 

transferidas para uma membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (Millipore) à 

amperagem constante de 380 m, por 60 minutos. O processo de eletroforese foi 

realizado utilizando o Mini-Protean kit (Bio-Rad). Finalizado o processo de separação 

das proteínas, a membrana de PVDF foi bloqueada com BSA 5% dilúido em TBS-

Tween 0,05% e incubada com o anticorpos primário anti-megalina (1:1000) (Abcam). A 

membrana foi mantida em contato com essa solução de incubação em agitação à 4°C 

por 14 horas. Após a incubação, a membrana foi incubada com anticorpo secundário 

anti-rabbit (1:5000) (Cell Signaling) acoplado a peroxidase, dilúido em solução de TBS-

tween 5% de leite em pó, por 60 minutos. A última etapa envolveu a detecção das 
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proteínas presentes na membrana, através de quimioluminescência com kit ECL Plus 

(G&E Healthcare) e as imagens apresentadas no trabalho foram aquiridas no aparelho 

ImageQuant LAS 4000 (G&E Healthcare). 

4.6 Análise Estatística 

 

O software GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) foi 

utilizado para geração dos gráficos e análise estatística dos dados. As diferenças entre os 

grupos foram consideradas estatisticamente significantes quando valor de P < 0,05 após 

análise por teste t de Student, One-way ANOVA usando Tukey e Mann Whitney. 
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5 Resultados 

5.1 Bradicinina inibe a endocitose de albumina mediada por megalina nas células do 

túbulo proximal 

Os efeitos de bradicinina na endocitose de albumina nas células tubulares 

proximais foram avaliados com a utilização de uma linhagem porcina de células do 

túbulo proximal, as células LLC-PK1. Inicialmente, foi realizado um ensaio de captação 

de albumina sérica bovina – isotiocianato de fluoresceína (albumina-FITC) com 

diferentes concentrações de bradicinina variando de 10-14M à 10-7M, além da presença e 

ausência de captopril, um inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), 

enzima com conhecidas funções de clivagem da bradicinina em peptídeos sem função 

fisiológica. Bradicinina 10-7M gera um efeito inibitório na endocitose de albumina, este 

efeito é potencializado com a utilização do captopril 10-8M, chegando à uma diminuição 

de cerca de 40% na capacidade total de endocitose das células. Com adição de captopril 

bradicinina apresenta o efeito máximo já na concentração X. Os experimentos 

realizados posteriormente, incluíram a co-incubação das células com bradicinina e 

captopril. (Figura 5)  

 

Figura 5: Gráfico A: valores relacionados à endocitose de albumina pelas células LLC-PK1 após a 

incubação das células com BK 10-7M e/ou captopril 10-8M (n=4) *p < 0,05 vs controle. Gráfico B: efeito 

na endocitose de albumina, referente à incubação das células com diferentes concentrações de BK. (n=5) 

*p < 0,05 vs controle, #p > 0,05 vs BK10-12M. Teste estatístico empregado para análise dos gráficos: one-

way ANOVA. 

Avaliando os efeitos de bradicinina na endocitose de albumina pela técnica de 

imunofluorescência, podemos visualizar diminuição na intensidade de fluorescência 

positiva para albumina-FITC nas células incubadas com bradicinina, a confirmação da 

endocitose da albumina-FITC está representada pela co-localização da fluorescência 



22 

 

positiva para albumina com as fluorescências referentes à membrana (ZO-1) e núcleo 

das células (DAPI), indicando que a posição da albumina-FITC é intracelular. (Figura 6)  

 

Figura 6: Imagem A: Micrografia de imunofluorescência representativa para BSA-FITC (verde), ZO-1 

(vermelho) e DAPI (azul). Barra de escala 10 µm. Gráfico B: Quantificação relativa, referente à 

intensidade de fluorescência de BSA-FITC. (n=3) Teste estatístico empregado para análise dos gráficos: 

one-way ANOVA. 

É importante ressaltar, que a endocitose de proteínas mediada por receptor, é a 

principal forma de reabsorção de proteínas no segmento tubular proximal, entretanto, 

outros mecanismos como a endocitose de fase fluida e a transcitose, podem estar 

envolvidos no processo. Afim de elucidar a especificidade dos efeitos de bradicinina na 

endocitose de albumina mediada por receptor nas células LLC-PK1, foi realizado um 

ensaio de captação de Dextran-FITC, um conhecido marcador para a endocitose de fase 

fluida. Observamos então que bradicinina não alterou a endocitose de Dextran-FITC. 

Esses resultados permitem confirmar que bradicinina gera inibição da endocitose de 

albumina através de interferência na endocitose de albumina mediada por receptor, e 

não na endocitose de fase fluída (Figura 7). 
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Figura 7: Gráfico A: efeito da incubação overnight das células com BK 10-7M, na endocitose de 

DEXTRAN-FITC. (n=4) Análise estatística empregada: Teste T não pareado. 

 

5.2 Bradicinina não altera a expressão de megalina nas células do túbulo proximal, 

apenas a localização do receptor 

 

O principal receptor correlacionado com a endocitose de proteínas nas células do 

túbulo proximal é a megalina, considerando a especificidade dos efeitos de BK na 

endocitose de albumina mediada por receptor nas células do túbulo proximal, a 

avaliação da expressão e localização de megalina nas células tratadas com bradicinina é 

etapa importante para compreender os efeitos observados. Para facilitar o estudo de 

megalina, foi realizada a transfecção das células LLC-PK1 com um plasmídeo que 

contém sequências de DNA dos domínios intracelulares e membranares de megalina, 

fundida ao marcador de hemaglutinina (HA) no domínio extracelular, denominada 

MegT0-HA (37 kDa). Apesar da ausência das sequências extracelulares, a MegT0-HA 

possui efeitos celulares semelhantes à megalina wild type (PEREZ BAY, SCHREINER, 

et al., 2016). Os experimentos de imunofluorescência e imunodetecção de proteínas 

foram realizados utilizando células LLC-PK1 que passaram pelo processo de 

transfecção estável, portanto, expressavam MegT0-HA, ou células que não passaram 

por este processo. Através dessas técnicas, foram acessadas a expressão total de 

megalina nas células na presença do tratamento com bradicinina, bem como a 

localização do receptor na mesma condição. Foi observado que o tratamento com 

bradicinina não alterou a expressão total de megalina. (Figura 8)   
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Figura 8: Imagem A: Micrografia de imunofluorescência confocal representativa para megalina (verde) e 

DAPI (azul). Gráfico B: Quantificação referente à intensidade de fluorescência de megalina endógena. 

(n=3) Imagem C: Análise representativa de imunodetecção de MegT0-HA e Actina nas células LLC-PK1. 

Gráfico D: Razão entre a intensidade obtida com HA e actina. (n=3). Teste estatístico empregado para 

análise dos gráficos: teste T não pareado. 

 

Tendo em vista que os efeitos inibitórios de bradicinina não estão 

correlacionados com alterações na expressão total de megalina, buscou-se entender se 

este efeito poderia ter relação com a localização do receptor na superfície da célula. 

Para elucidar o questionamento, foi realizado um experimento de imunofluorescência 

em células transfectadas com megT0-HA não permeabilizadas utilizando microscópio 

confocal no qual foi possível visualizar a localização de megalina na superfície da 

célula. Foi observada a diminuição da densidade de fluorescência referente à megT0-

HA na superfície da célula, em decorrência do tratamento com BK. Vale ressaltar que 

essas modificações ocorreram sem alteração da marcação para megalina total, avaliada 

em célula permeabilizada. Esses dados sugerem que os efeitos inibitórios de BK na 

endocitose de albumina-FITC estão correlacionados com alterações no tráfego 

intracelular de megalina (Figura 9, Gráfico B) 



25 

 

 

Figura 9: Imagem A: Micrografia de imunofluorescência confocal representativa para MegT0-HA 

(verde) na superfície celular. Gráfico B: Quantificação referente à intensidade de fluorescência positiva 

para MegT0-HA. (n=3). Teste estatístico empregado para análise dos gráficos: teste de Mann Whitney 

não pareado. 

5.3 Bradicinina exerce seu efeito inibitório através da internalização de megalina 

 

Em relação ao tráfego intracelular de megalina, é importante ressaltar que a via 

endocítica mediada por este receptor envolve diferentes estruturas intracelulares, tais 

como endossomas e lisossomas (com funções distintas na internalização de megalina), 

liberação do ligante e retorno do receptor à superfície celular. O resultado anterior 

correlaciona os efeitos inibitórios de BK com alterações no tráfego de megalina na 

superfície celular, indicando que o estudo da localização intracelular de megalina nas 

condições experimentais é essencial. Através da técnica de imunofluorescência, 

utilizando células transfectadas com megT0-HA, pode-se observar a fluorescência 

positiva para megalina no interior das células, em compartimentos subcelulares.  

Considerando o aumento da densidade de megalina intracelular nas células 

tratadas com BK e que esta marcação se encontra distribuída de maneira puntiforme, 

indicando que megalina está internalizada em alguma estrutura intracelular, sendo 

assim, o efeito inibitório de BK poderia estar correlacionado com a internalização de 

megalina e aprisionamento do receptor nos endossomas iniciais, marcados por EEA-1, 

ou com o envio do receptor para a via de degradação lisossomal, com envolvimento de 

endossomas tardios e lisossomas que podem ser marcados por LAMP-1 (CHENG, XIE, 

et al., 2018, KAMENTSEVA, KOSHEVEROVA, et al., 2020).   

As células tratadas com bradicinina ou não, foram marcadas com EEA-1 e 

LAMP-1, bem como para megalina. Em relação aos resultados, pode-se observar no 
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merge um aumento da co-localização de megalina com as estruturas de endossomas 

primários, marcadas por EEA-1, nas células tratadas com bradicinina (Figura 10, 

Gráfico B). 

Quanto aos endossomas tardios e lisossomas, marcados por LAMP-1, não houve 

alteração na co-localização com megalina, entre as condições (Figura 11, Gráfico B). 

Em conjunto, os resultados dispostos nesse parágrafo, permitem confirmar que o efeito 

inibitório de BK na endocitose de albumina dependente de megalina se correlaciona 

com menor densidade de megalina na membrana devido à internalização e manutenção 

do receptor nos endossomas iniciais. 

 

Figura 10: Imagem A: Micrografia de imunofluorescência confocal representativa para Meg-T0 (verde) e 

EEA1 (vermelho). Setas brancas indicam co-localização entre as estruturas. Gráfico B: Quantificação 

referente à co-localização entre meg-T0 e EEA1, analisado pelo coeficiente de Pearson. (n=3). Teste 

estatístico empregado para análise dos gráficos: teste de Mann Whitney não pareado. 
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Figura 11: Imagem A: Micrografia de imunofluorescência confocal representativa para Meg-T0 (verde) e 

LAMP1 (vermelho). Gráfico B: Quantificação referente à co-localização entre meg-T0 e LAMP1, 

analisado pelo coeficiente de Pearson. (n=3). Teste estatístico empregado para análise dos gráficos: teste 

de Mann Whitney não pareado. 

 

5.4 O receptor B2 de bradicinina está relacionado com o efeito inibitório resultante 

do tratamento das células com bradicinina 

 

Os efeitos de BK na vasodilatação, além de outros efeitos clássicos são mediados 

por dois receptores, o receptor B1 e o receptor B2, ambos acoplados à proteína G e com 

diferentes características quanto à expressão (KAKOKI, SMITHIES, 2009). O receptor 

B2 é constitutivamente expresso, enquanto o receptor B1 tem sua expressão induzível 

por citocinas inflamatórias, sendo este um receptor bastante correlacionado com o 

processo inflamatório mediado pelo sistema imune. Para entender por qual receptor BK 

gera seus efeitos foi realizada a técnica de citometria de fluxo nas células LLC-PK1 

onde a expressão destes receptores foi avaliada. O que se observa nas células LLC-PK1, 

em condições basais, é uma maior expressão do receptor B2, enquanto o receptor B1, 

induzível, apresenta menor expressão (Figura 12). 
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Figura 12: Análise da expressão de B1 e B2 por citometria de fluxo. Gráfico A: indica a população 

principal de células LLC-PK1 por tamanho e granulosidade. Gráfico B: indica a população de células 

unitárias. Imagem C: indica a expressão de B1 e B2 marcados por anticorpo Alexa Fluor 488 em 

comparação com o controle de secundário. Gráficos D e E: indicam a quantificação de B1 e B2 por 

intensidade média de fluorescência (D) e porcentagem de células totais (E). Teste estatístico empregado 

para análise dos gráficos: one-way ANOVA. 

 

Apesar das diferenças na expressão, os efeitos clássicos de bradicinina descritos 

na literatura estão correlacionados com ambos os receptores. Considerando este fato e o 

efeito inibitório de BK na endocitose de albumina mediada por megalina nas células 

LLC-PK1 observado com o tratamento das células com bradicinina, o próximo passo 

consistiu na determinação do receptor de BK nesse processo. Para alcançar este 

objetivo, foram utilizados agonistas e antagonistas dos receptores B1 e B2. Em relação 

ao receptor B1, foram utilizados Lys-DABK 10−7M e DALBK 10-7M como agonista e 

antagonista, respectivamente. E para o receptor B2, Lys-BK 10−7M foi utilizada como 

agonista enquanto HOE-140 10−7M, antagonista do receptor B2, foi escolhido para 

utilização. 

A incubação das células com o agonista do receptor B2, mimetiza os efeitos da 

BK na endocitose de albumina nas células LLC-PK1, o que permite, de maneira 

preliminar correlacionar os efeitos de BK com o receptor B2. Para confirmar este efeito, 

foi realizada a co-incubação das células com BK e um antagonista do receptor B2. 

Como resultado pode-se observar abolição dos efeitos inibitórios causados por 

bradicinina na endocitose de albumina, confirmando a relação do receptor B2 com os 

efeitos observados. Quanto ao receptor B1, a co-incubação das células com seu 
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antagonista não modifica o efeito inibitório de BK. Além disso, a incubação com o 

agonista do receptor B1 não mimetiza os efeitos de BK na endocitose de albumina pelas 

células do LLC-PK1, demonstrando que o receptor B1 não participa de maneira 

significativa no efeito inibitório de BK. Em conjunto, os resultados permitem postular a 

participação do receptor B2 nos efeitos inibitórios de BK na endocitose de albumina 

mediada por megalina (Gráficos A e B). 

 

Figura 13: Gráfico A: Valores relacionados à endocitose de albumina pelas células LLC-PK1 após a 

incubação das células com BK 10-7M, captopril 10-8M e antagonistas dos receptores B1 e B2. *p < 0,05 

vs controle, #p < 0,05 vs BK+Captopril. (n=4) Gráfico B: Valores relacionados à endocitose de albumina 

pelas células LLC-PK1 após a incubação das células com agonistas dos receptores B1 e B2. *p < 0,05 vs 

controle. (n=13). Teste estatístico empregado para análise dos gráficos: one-way ANOVA. 
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6 Discussão 

A endocitose de proteínas no túbulo proximal compreende uma etapa importante 

para a manutenção de fisiologia renal. Alterações nesse processo ocasionam proteinúria 

e consequente progressão da lesão renal. O presente trabalho elucida a relação entre o 

SCC e a endocitose de albumina pelas células do túbulo proximal. Os achados 

demonstram que BK, clássico mediador inflamatório, via ativação do B2R, inibe a 

endocitose de albumina-FITC pelas células do túbulo proximal, através da redução de 

megalina na membrana plasmática e acúmulo de megalina em endossomas EEA1+.  

A linhagem de células utilizada para desenvolvimento do trabalho, as células LLC-

PK1, é uma linhagem que possui grande similaridade com células epiteliais tubulares de 

modelos in vivo (CHUMAN, FINELY, et al., 1982, NIELSEN, BIRN, et al., 1998). 

Essas células possuem maquinária endocítica marcante com expressão funcional do 

principal receptor correlacionado com a endocitose de proteínas no túbulo proximal, a 

megalina, em sua membrana apical (MARZOLO, FARFÁN, 2011), sendo assim um 

bom modelo para estudo.   

O estudo da megalina e suas interações intracelulares apresenta algumas 

dificuldades quanto à metodologia, devido ao peso molecular do receptor. Uma 

alternativa que facilita o esclarecimento destas interações é a mini megalina (mMegT0-

HA), uma forma truncada do receptor, que pode ser expressa in vitro através da 

transfecção das células e melhor identificada nas técnicas disponíveis pela diminuição 

do peso molecular. A mMegT0-HA apresenta apenas 1 dos 4 domínios extracelulares de 

megalina, entretanto, a porção citoplasmática do receptor permanece intacta, sendo este 

um bom modelo para estudo das vias e localização intracelular de megalina (PEREZ 

BAY, SCHREINER, et al., 2016). No presente trabalho, utilizamos mMegT0-HA para 

visualização da localização de megalina na membrana luminal e na via endocítica. 

Os sistemas envolvidos na regulação do processo de endocitose de proteínas pelas 

células do túbulo proximal, ainda não estão muito bem descritos. Neste caso, alguns 

sistemas aparecem como possíveis candidatos à esta modulação, dentre eles, o SCC. 

Bradicinina é alvo de diversos estudos como principal efetora do SCC, principalmente 

em contextos de resposta inflamatória (BHOOLA, FIGUEROA, et al., 1992). 

Entretanto, pouco se sabe sobre as ações de BK na função endocítica das células 

epiteliais tubulares. No presente trabalho, nós visualizamos efeito inibitório de BK na 
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endocitose de albumina. Este achado sugere possível envolvimento de BK na regulação 

da função endocítica das células epiteliais tubulares. 

Em condições fisiológicas, existem maiores concentrações de bradicinina no córtex 

do que na medula renal (SIRAGY, IBRAHIM, et al., 1994). Além disso, as 

concentrações renais de BK são maiores do que no plasma, apresentando valores que se 

aproximam de 10-10M no rim de ratos (CAMPBELL, D. J., KLADIS, et al., 1993). Um 

fato interessante, é que existem algumas condições patológicas, principalmente 

correlacionadas com inflamação, que geram um aumento na concentração de BK no rim 

(SCHMAIER, 2016) (RHALEB, YANG, et al., 2011). Além disso, a utilização de 

inibidores da ECA também gera aumento na concentração renal de BK (CAMPBELL, 

Duncan J., KELLY, et al., 1999). No presente trabalho, foi observado que a incubação 

das células com a concentração 10-7M de BK gera inibição na capacidade endocítica de 

albumina-FITC pelas células LLC-PK1. Sendo possível extrapolar que a concentração 

utilizada poderia estar relacionada a condições inflamatórias renais.  

É importante ressaltar que BK pode ser clivada em peptídeos inativos pela ECA 

(HILLMEISTER, PERSSON, 2012), esta clivagem pode diminuir a quantidade de BK 

no meio. Considerando este fato, foi utilizado captopril, um conhecido inibidor da ECA, 

e a co-incubação das células com BK e captopril 10-8M gerou efeitos de inibição na 

endocitose de albumina. Corroborando, a expressão de ECA foi confirmada em células 

LLC-PK1 (MEI WANG, ANDRADE, et al., 2015). Esses efeitos visualizados in vitro, 

sugerem que a inibição causada por bradicinina na captação de albumina pelas células 

do túbulo proximal pode ocorrer in vivo, principalmente em condições de dano renal 

agudo ou crônico onde as concentrações de bradicinina já estarão maiores 

(CAMPBELL, Duncan J., KELLY, et al., 1999, TSCHÖPE, REINECKE, et al., 1999). 

Os efeitos de BK in vivo, ainda não foram totalmente esclarecidos. O uso de 

animais nocautes para B2R gerou resultados de diminuição da excreção total de 

albumina na urina, em um modelo de diabetes induzida por estreptozotocina (YUAN, 

DENG, et al., 2007). Outro modelo in vivo de lesão renal, com o uso de animais com 

rim policístico, teve semelhante resultado de diminuição da excreção de proteínas em 

24h, com o tratamento dos animais com o antagonista do B2R, HOE-140 (BRAUN, 

KLEEMANN, et al., 2002). Entretanto, utilizando modelos de lesão renal induzida por 

isquemia/reperfusão, um grupo demonstrou que animais nocaute para B1R ou B2R 

seletivamente ou para os 2 receptores juntos, apresentam aumento nos danos de DNA, 
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além de apoptose das células e mudanças morfofuncionais no glomérulo e segmentos 

tubulares (SCHANSTRA, NEAU, et al., 2002). Uma possível explicação para esses 

efeitos modelo dependentes de bradicinina é o modo como a lesão é induzida em cada 

um deles. No caso da lesão renal diabética e do rim policístico, a lesão é gradativa e 

gera futuramente um quadro de lesão renal crônica, onde a bradicinina pode atuar 

agravando a lesão. Já na isquemia/reperfusão, se trata de um modelo de lesão agudo, 

com dano imediato e grande comprometimento funcional, sendo possível que o SCC 

tenha papel importante na resolução da lesão. 

Além disso, estudos recentes mostram que a lesão renal diabética pode ter origem 

tubular antes de qualquer comprometimento glomerular (LIN, CHANG, et al., 2018). 

Considerando que os animais diabéticos nocautes para B2R apresentam diminuição na 

excreção total de proteínas na urina (TAN, KEUM, et al., 2007), esta pode ser uma 

correlação interessante com os efeitos tubulares do SCC in vitro, visualizados no 

presente trabalho.  

Outra evidência da correlação entre o SCC e os efeitos tubulares se utiliza de ratos 

geneticamente modificados que superexpressam BK nas células epiteliais tubulares, 

neste caso foi observado um aumento da proteinúria, porém sem alterações das 

plasmática de bradicinina (BARROS, SCHADOCK, et al., 2018). Esses resultados se 

correlacionam com os nossos achados in vitro, onde observamos a incubação das 

células epiteliais tubulares com BK gera inibição da endocitose. 

A captação de substâncias pelas células do túbulo proximal pode ocorrer por 

diversos mecanismos, dentre eles a endocitose mediada por receptor e a endocitose de 

fase fluida, regulada por mecanismos distintos (KUMARI, MG, et al., 2010). A 

incubação das células com BK, não gera diferenças na captação de Dextran-FITC, 

marcador de endocitose de fase fluida. Pensando nos efeitos inibitórios de BK na 

endocitose de albumina, é importante que seja analisada a expressão e localização do 

receptor nas células LLC-PK1. No presente trabalho, não foram observadas diferenças 

na expressão de megalina, visto por diferentes técnicas, o que sugere uma mudança na 

localização ou na cinética endocítica.  

Megalina encontra-se principalmente na superfície apical de células epiteliais 

(MARZOLO, FARFÁN, 2011). Interessantemente, o tratamento das células com 

bradicinina diminui a distribuição de megalina na superfície, mas não a sua expressão. 
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Os resultados sugerem que os efeitos de BK na inibição da endocitose de albumina 

estão correlacionados com a mudança na localização de megalina nas células. 

Resultados semelhantes, em relação a alteração na localização de megalina já foram 

demostrados in vivo, em animais hipertensos (SILVA-AGUIAR, BEZERRA, et al., 

2018).  

A via endocítica envolve diversos componentes celulares, dentre eles endossomas 

primários, que podem ser marcados por EEA1 e lisossomas, marcados por LAMP1. 

(CHENG, XIE, et al., 2018, KAMENTSEVA, KOSHEVEROVA, et al., 2020). 

Existem algumas evidências na literatura que demonstram a co-localização de megalina 

com componentes da via endocítica correlacionados com a reciclagem do receptor 

(PEREZ BAY, SCHREINER, et al., 2016). No presente trabalho, foi observado um 

aumento da co-localização de megalina com endossomas iniciais, mas não com 

lisossomas. Esses achados sugerem que BK gera internalização de megalina nas 

estruturas endossomais, semelhante ao que foi visto na literatura. 

Como comentado ao longo do trabalho, B1R e B2R apresentam diferentes 

características de expressão, enquanto B2 é constitutivo, B1R pode ter sua expressão 

estimulada por citocinas inflamatórias e algumas endotoxinas (KAKOKI, SMITHIES, 

2009), estes achados puderam ser confirmados pela técnica de citometria de fluxo, 

indicando essa diferente expressão dos receptores nas células LLC-PK1.  

O principal receptor de BK correlacionado com os efeitos do peptídeo, é o B2R 

(KAKOKI, SMITHIES, 2009), ao longo do trabalho foi visualizado efeito mimético da 

inibição causada por BK ao tratar as células com um agonista do B2R. Em concordância 

com os achados, a co-incubação das células com um antagonista do B2R, anula os 

efeitos inibitórios visualizados com a incubação das células com bradicinina. Achados 

semelhantes foram observados in vivo, através do nocaute de B2R em animais 

diabéticos (TAN, KEUM, et al., 2007). 
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7 Conclusão 

Juntos, os resultados permitem elucidar o papel de BK na regulação do processo de 

endocitose de albumina, esclarecendo que este peptídeo gera a inibição da endocitose 

através da diminuição de megalina na superfície e manutenção do receptor nos 

endossomas iniciais. Além disso, o trabalho esclarece ainda que todos os efeitos 

visualizados têm como efetor o B2R. 

A excreção urinária de proteínas é um dos principais indicadores clínicos de doença 

renal, entender os processos e sistemas reguladores desta excreção é de grande 

importância, principalmente considerando os números expressivos da mortalidade 

causada pela doença renal. O trabalho auxilia no esclarecimento de um dos sistemas 

reguladores da endocitose de albumina pelas células epiteliais tubulares. 
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8 Modelo Final 

 

 

Figura 14: Esquema da endocitose de albumina em condições fisiológicas (esquerda) e modelo proposto 

para os efeitos de bradicinina na endocitose de albumina (direita). 
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