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RESUMO 
 

Oliveira VA. Ácidos graxos de cadeia curta, produtos do metabolismo da microbiota 
intestinal, protegem da lesão renal aguda. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Introdução: Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são produtos liberados a partir da 
fermentação de carboidratos complexos pela microbiota intestinal. Eles possuem papéis 
antiinflamatórios e ação inibitória sobre histona deacetilases. A lesão renal aguda (LRA) é 
caracterizada por uma inflamação renal que influencia a função do rim. Assim, nós 
formulamos a hipótese de que os AGCC melhorariam os desfechos da LRA ao modular o 
processo inflamatório, por mecanismos epigenéticos ou não. Objetivo: projeto avaliou se o 
tratamento com os AGCC impactaria positivamente ou não nos desfechos inflamatórios da 
LRA. Métodos. Camundongos (n=5 por grupo, em cada experimento) foram submetidos a 
dois modelos de LRA, o induzido por isquemia e reperfusão renal (IRI) e outro por sepse 
polibacteriana. Os AGCC foram dados individualmente (200 mg/kg), 30 minutos antes da 
isquemia e no momento da reperfusão. No modelo de sepse polimicrobiana, os camudongos 
foram tratados com acetato (400mg/kg) um dia antes, no momento e 6h após a cirurgia. 
Após 24h, foram coletadas amostras para análises protéicas, gênicas e bioquímicas. Em um 
grupo específico, bactérias produtoras de acetato foram usada como ferramentas 
terapêuticas. Células dendríticas foram pré-tratadas com acetato e estudadas em relação ao 
fenótipo e função durante ativação. Estresse oxidativo foi estudado num modelo in vitro de 
hipóxia em células tubulares. Um valor de p foi considerado significativo quando ≤ 0,05. 
Resultados. AGCC diminuíram os níveis séricos de creatinina e ureia após IRI (p<0,0001). 
Esta melhora foi associada a menores expressões de moléculas pró-inflamatórias no rim e 
sistemicamente. Redução no influxo de células inflamatórias, diminuição da ativação da via 
do NF-kB e menor taxa de apoptose também foram observadas nos animais tratados. Além 
disso, foi verificado que o tratamento com acetato diminuiu a atividade de histona deacetilase 
e modulou a expressão de genes relacionados à modificação da cromatina. Administrando 
bactérias produtoras de acetato, foi possível observar um aumento da concentração do 
acetato e uma proteção da LRA, junto de uma menor inflamação sistêmica In vitro, verificou-
se que o tratamento com os AGCC modularam a ativação das células dendríticas e inibiram a 
proliferação de linfócitos. Em células epiteliais renais submetidas à hipóxia ou a um estímulo 
inflamatório, os AGCC reduziram a produção de espécies reativas de oxigênio, diminuindo os 
efeitos da hipóxia e também a ativação de NF-κB. Já no modelo de sepse, a presença do 
acetato promoveu uma melhora da função renal e diminuiu os níveis de moléculas pró-
inflamatórias sistemicamente, bem como o infiltrado inflamatório no lavado peritoneal. 
Conclusão. AGCC modulam processos inflamatórios no rim via ações epigenéticas ou não, 
podendo ser considerado como uma ferramenta promissora na proteção da LRA. 

 

Palavras-chave: Ácido graxo de cadeia curta. Epigenética. Lesão renal aguda. Inflamação. 
Acetato. Microbiota. 



 

 

ABSTRACT 
 

Oliveira VA. Short chain fatty acid, a metabolism product from gut microbiota, protect from 
acute kidney injury. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Introduction: The short-chain fatty acids (SCFA are products released from the 
fermentation of complex carbohydrates by intestinal microbiota. They have anti-
inflammatory and histone deacetylases inhibition properties. Acute kidney injury (AKI) is 
characterized by a kidney inflammation which is strongly associated with kidney function. 
Thus, immune system cells have been classically related to the inflammatory process in the 
LRA. Thus, we hypothesized that SCFA could improve the outcomes of AKI by modulating 
the inflammatory process, by epigenetic mechanisms or not. The objective of this project 
was to evaluate whether treatment with the SCFA could improve AKI. Methods. Mice (n = 5 
per group in each experiment) were subjected to two models of AKI, being one induced by 
ischemia and reperfusion and another from sepsis. Dosages of the SCFAs were given alone 
(200 mg / kg) 30 'before ischemia and during reperfusion. In polymicrobial sepsis model, 
mice were treated with acetate (400 mg / kg) the day before, at the time and 6 hours after 
surgery. After 24 hours, samples were collected for protein, genetic and biochemical analyzes. 
A p value was considered significant when ≤ 0.05. Results. Treatment with SCFA decreased 
serum levels of creatinine and urea after ischemia and reperfusion compared with the 
untreated group (p <0.0001), the best protection was observed with treatment with acetate. 
This improvement was associated with lower protein levels of inflammatory molecules. A 
reduction in the influx of immune cells was also observed in animals treated with acetate. The 
systemic inflammatory response was also decreased in treatment with acetate. Together, 
these data were corroborated by a decrease in the activation of the NF-kB and lower rate of 
apoptosis in the kidneys of animals treated with acetate. Furthermore, it was found that 
treatment with acetate decreased the activity of histone deacetylase whereas modulated the 
expression of genes related to chromatin modification. Giving to mice acetate-producing 
bacteria was possible to observe an increase in the concentration of acetate and a protection 
from AKI along with a lower systemic inflammation. In vitro, it was found that treatment 
with SCFAs modulate the activation of dendritic cells and inhibit lymphocyte proliferation. In 
renal epithelial cell line subjected to hypoxia or to an inflammatory stimulus, the treatment 
reduced the production of reactive oxygen species, decreasing the effects of hypoxia and also 
the activation of NF-kB, respectively. In the sepsis model, the presence of acetate promoted 
an improvement of renal function, and decreased levels of pro inflammatory molecules 
systemically as well as the inflammatory infiltrated in the peritoneal cavity. Conclusion. 
AGCC modulates inflammatory processes in the kidney via epigenetic modificatons, could be 
considered as a promising tool in the protection of the AKI. 

 

Keywords: Short chain fatty acid. Epigenetics. Acute kidney injury. Inflammation. Acetate. 
Microbiota. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO



 

 

1.1 Lesão Renal Aguda 

 

 A lesão renal aguda (LRA) é uma desordem caracterizada por uma abrupta 

deterioração da função renal que prejudica a homeostasia metabólica, o balanço eletrolítico e 

dos fluídos por um período de horas a dias, e pode ser originada por causas diversas, como 

drogas e perdas volêmicas (1-4). A importância clínica da LRA é exemplificada com dados 

mostrando consistente associação da LRA e aumento do risco de piores desfechos para o 

paciente, como morte, doença renal crônica (DRC) e, em segundo plano, maior utilização de 

recursos públicos (5). Não à toa, a LRA vem sendo considerada como um preocupante 

problema de saúde global (4). A prevalência de LRA em pacientes internados está entre 6-

19%, e sua taxa de mortalidade entre esses pacientes está entre 40-70% (6, 7). Uma revisão 

sistemática recente da literatura, na qual se incluiu 49 milhões de pacientes (a maioria de 

países ricos) apontou que um em cada cinco adultos e uma em cada três crianças 

hospitalizadas com enfermidades agudas desenvolvem LRA (8). 

 O desenvolvimento da LRA origina-se a partir da lesão de isquemia e reperfusão (IRI) 

e da lesão secundária à sepse. O mecanismo de IRI envolve a lesão isquêmica, na qual ocorre 

a depleção de ATP nas células epiteliais e endoteliais no rim, juntamente com liberação de 

moléculas que contribuirão para a defosforilação do ATP em ADP, exacerbando a deficiência 

deste último, o que diminui ainda mais a energia para as células (9, 10). Esta depleção de 

ATP também ocorre porque as mitocôndrias, que são as principais fontes para geração de 

ATP, na lesão de IRI sofrem encurtamento e fragmentação, perdendo o seu potencial de 

membrana. Isto acarreta em uma menor respiração celular e maior produção de espécie 

reativa de oxigênio (ERO), culminando com uma maior morte celular apoptótica via 

mitocondrial (11). As ERO reagem com diversas regiões e moléculas das células, como 

membrana plasmática e proteínas, causam dano no DNA e fazendo que a célula libere 

componentes endógenos que ativarão receptores da imunidade inata (12). As células 

endoteliais também são ativadas aumentando a expressão de moléculas de adesão, que 

facilitarão o recrutamento leucocitário, culminando com dano tecidual após a reperfusão 

(13). Células dendríticas também são grandes produtoras de TNF no início da IRI, o que 

contribui tanto para o processo inflamatório quanto para a morte apoptótica independente 

da mitocôndria (14). Portanto, na lesão isquêmica pode ocorrer tanto a morte apoptótica pela 

via extrínseca (TNF) como pela via intrínseca (mitocôndria). Na lesão agravada pela 

reperfusão, além da ativação das células dendríticas, ocorre o recrutamento de neutrófilos, 

que quando ativados também liberam ERO (3, 13).  

 Modelos experimentais de IRI já demonstraram a importância de subpopulações de 

células mononucleares como linfócitos T e linfócitos B, macrófagos e polimorfonucleares 

(neutrófilos) como contribuidores nesta lesão (14-18). Ambas as lesões, isquêmica e de 



 

 

reperfusão, culminam com o dano tecidual (13). Trabalhos do nosso grupo também 

demonstraram que na lesão IRI renal ocorre participação das células T regulatória (19), de 

citocinas como IL-12 e IFN-γ, responsáveis pela polarização das células T CD4+ para T helper 

do tipo 1 (Th1) (20, 21), e que os tratamentos com inibidores das ciclooxigenases (22) e com 

antagonistas para receptores de bradicinina do tipo 1 (23) seriam benéficos para lesão. 

Outros fatores e componentes como idade, vitamina E (24) e a suplementação combinada de 

magnésio e N-acetilcisteína (25) são fatores que podem proteger o órgão da LRA, 

demonstrando que a ela é uma entidade multifatorial, onde muitos mecanismos estão 

envolvidos em seu processo.  

 A LRA é uma doença sistêmica e o nosso grupo também observou que a IRI renal 

induz inflamação no pulmão, com aumento na produção de citocinas inflamatórias e da 

reatividade pulmonar (26). De fato, a ocorrência de LRA está relacionada a lesões em outros 

órgãos, dentre os quais coração, fígado e cérebro (17, 27). O mecanismo de lesão nos diversos 

órgãos não é bem estabelecido, mas sabe-se que a liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

mediadores lipídicos, bradicinina e de ERO oriundas da LRA são mediadores importantes 

nas disfunções em outros órgãos (17, 27).  

 Outra causa freqüente de LRA em pacientes hospitalizados é a secundária a sepse. No 

ambiente de terapia intensiva, a sepse tem se tornado a principal causa de IRA, sendo que a 

dupla ocorrência, de sepse e de LRA, eleva as taxas de mortalidade em 70 % (28). A sepse 

resulta de uma amplificação da resposta do hospedeiro frente uma infecção que se torna 

desregulada e tem como principal agente etiológico as bactérias (29). Os mecanismos de LRA 

secundária a sepse ainda não são esclarecidos, mas os mediadores resultantes do processo 

amplificado de resposta à infecção como liberação de citocinas pró-inflamatórias, ROS, 

substâncias vasoativas, são apregoados como participantes do processo de lesão renal 

secundária a sepse (30). 

 As consequências da LRA também são particularmente visíveis no transplante renal, 

onde a LRA presente em órgãos oriundos de receptores de doador falecido (clinicamente 

conhecida como função retardada do enxerto), é fator de risco para eventos adversos pós-

transplante como pior sobrevida do enxerto a curto e longo prazo (31, 32). 

 Recentemente, alguns estudos experimentais e clínicos vêm demonstrando que os 

eventos desencadeados na LRA podem contribuir para o desenvolvimento da DRC, com o 

aparecimento de componentes característicos de cronicidade (33-35). A produção de 

citocinas pró-inflamatórias, pró-fibróticas e ERO pelas células residentes no rim e pelo 

infiltrado leucocitário, após um dano agudo severo, ativam as células mesangiais, fibroblastos 

e células tubulares a produzirem grande quantidade de componentes de matriz extracelular 

como colágeno e fibronectina. Esses componentes depositam-se continuamente no 

compartimento extracelular e, juntamente com a deficiência na degradação desses 



 

 

componentes, resulta na modificação da arquitetura do parênquima renal por fibrose e 

conseqüente perda da função renal (36-38). Outro evento importante desencadeado pela 

LRA é a transição epitélio-mesenquimal (TEM), na qual ocorre a transformação das células 

epiteliais em miofibroblastos. Esse processo é regulado por diversos fatores frequentemente 

combinados, entre os quais estão fatores de crescimento, citocinas e hormônios (39). A TEM 

ocorre em algumas etapas essenciais como: 1) perda de propriedades adesivas, 2) expressão 

de novo de α-SMA e reorganização de actina, 3) ruptura da membrana basal glomerular e 4) 

aumento da migração e invasão celular. Essas etapas juntamente com a proliferação dos 

fibroblastos no rim resultam na produção de moléculas pró-fibróticas tais como colágenos do 

tipo I e III e fibronectina, que são depositadas progressivamente no parênquima renal, 

prejudicando a funcionalidade do órgão. A sinalização via TGF-β está entre as principais vias 

de indução e de manutenção da TEM (37, 39). No entanto, um elegante trabalho pôs em 

cheque a presença de TEM após o dano isquêmico. Yang e colegas observaram que o dano 

agudo também acarretava no aumento de células epiteliais tubulares com ciclo celular 

interrompido na fase G2/M. Essas células produziriam fatores pró-fibróticos que agiriam em 

células de origem mesenquimal presentes no interstício renal, promovendo a síntese de 

colágeno (35).  

 Embora haja grande conhecimento acerca do mecanismo da lesão renal que culmina 

na IRA através de estudos experimentais, as intervenções farmacológicas em humanos não 

têm obtido mesmo êxito que os observados em camundongos (40). Portanto, o avanço no 

conhecimento de novos mecanismos fisiopatogênicos envolvidos na lesão é de grande 

importância para a prevenção e ou diminuição da lesão, com consequente benefício à 

população de pacientes hospitalizados. 

 

1.2 Microbiota intestinal, resposta imune e doença renal rim 

 

 A microbiota intestinal é a composição das bactérias que habitam os intestinos 

delgado e grosso e pode ser considerada saudável (simbiótica) ou patogênica (disbiótica) (41). 

Trabalhos têm buscado compreender a influência da microbiota intestinal na resposta imune 

e vice–versa. Até o momento, estas relações entre microbiota e resposta imune estão sempre 

relacionadas à disbiose. Porém, não está estabelecido quem é causa ou consequência. Por 

exemplo, camundongos knockouts (KO) para o gene NLRP6 (do inglês, NLR family, pyrin 

domain containing 6, também conhecido como NALP6) do sistema imune inato estão 

associados ao desenvolvimento de colite severa espontaneamente (42), podendo transferir 

este fenótipo para animais germ-free ou selvagem simplesmente através da transferência da 

microbiota. Neste caso, há um indício de que o sistema imune pode influenciar na 

composição da microbiota intestinal. Também, moléculas ou determinados tipos de bactéria 



 

 

podem aumentar diferentes tipos de células do sistema imune. A molécula PSA da B. fragilis 

está associada com aumento das células Foxp3+ (células T reguladoras –Tregs- produtoras 

de IL-10)(43), bem como um coquetel de várias espécies de Clostridium também aumenta a 

frequência de Tregs e induzem os níveis de IgE após estímulos favoráveis a indução do 

padrão Th2 (44). Por outro lado, bactéria filamentosa segmentada (SBF) induz células do 

padrão Th17 (45). 

 O sistema imunológico no intestino é regulado por diversas moléculas antibacterianas 

como REgIIIγ, que se acopla às bactérias e evita que elas adiram as células epiteliais 

intestinais (46). Outras moléculas como as defensinas também possuem papel semelhante 

(47). Além disso, células B na lâmina própria podem ser ativadas nas placas de Payer por 

células dendríticas e ou macrófagos que capturaram bactérias que conseguiram atravessar a 

parede intestinal e esta interação induz a produção de moléculas de IgA por plasmócitos, que 

por sua vez, serão secretadas para a luz intestinal e servirão como neutralizantes, também 

evitando que essas bactérias rompam a barreira epitelial intestinal (48). O sistema imune da 

mucosa também limita a resposta ao tecido linfoide, não o espalhando a outros órgãos 

linfoides periféricos porque as células dendríticas e macrófagos possuem receptores para 

homing nos tecidos linfoides intestinais, evitando inflamação sistêmica (48).  

 Ainda que o avanço esteja ocorrendo rapidamente em relação ao entendimento das 

interações entre o sistema imune e a microbiota intestinal, pouco é sabido da repercussão em 

outros órgãos quando ocorre esta mudança. 

 A mais conhecida associação entre microbiota e doença renal vem da presença no 

intestino da bactéria gram negativa Oxalobacter formigenes e a ocorrência de nefrolitíase 

pelo oxalato de cálcio (49, 50). Ainda, estudos experimentais mostram que camundongos 

germ-free são susceptíveis a LRA induzida por isquemia reperfusão (51) enquanto que a 

composição da microbiota intestinal também tem sido associada com a proteção da 

nefropatia causada por IgA (52).  

 Nos últimos dois anos, novos dados têm surgido associando a composição da 

microbiota intestinal à barreira intestinal e à DRC (53, 54). Neste contexto a DRC pode 

produzir moléculas (toxinas urêmicas) que caem na corrente sanguínea e no intestino, 

influenciando na barreira intestinal e também na composição da microbiota, permitindo a 

entrada de bactérias patogênicas na corrente sanguínea e potencializando o processo 

inflamatório. 

 Além da composição da microbiota, metabólitos produzidos por essas bactérias, como 

os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) também tem funções em doenças intestinais e 

atuam diretamente na modulação de células do sistema imune, como inibição da proliferação 

de linfócitos e modulação da ativação de células dendrítica (55-58). Esses metabólitos podem 

ser modificados pela simples mudança na ingestão de alimentos. Além disso, a utilização de 



 

 

espécies específicas de bactéria produtoras de AGCC pode servir como forma alternativa para 

a utilização terapêutica. Recentemente foi reportado que a administração de bactéria do 

gênero Bifidobacterium aumenta a concentração de acetato no intestino(59). Este maior 

nível de acetato foi benéfico em modelo de infecção enterohemorrágica por E.coli fazendo 

com que os camundongos tivessem maior sobrevida. Estas bactérias aparentemente p0ssuem 

uma ilha em seu genoma que codifica transportadores de carboidratos, o que facilitaria a 

captação e consequente produção de AGCC (60). Entretanto, até o momento não se tem 

descrito o uso desta estratégia para tratamentos em outros modelos de doença além do 

intestino. 

 

1.3 Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), receptores acoplados à proteína-G e a resposta 
       inflamatória 
 

 Os AGCC são produtos finais da fermentação de carboidratos produzidos pela 

microbiota intestinal, constituídos por cadeia alifática contendo até 6 carbonos. Os AGCC 

mais abundantes encontrados no intestino são o acetato, propionato e o butirato e sua 

produção no intestino está relacionada a diversas funções intestinais como motilidade e 

absorção, além de servir como fonte de energia para os colonócitos (61). Além da sua grande 

contribuição no intestino, os AGCC podem tomar rapidamente a corrente sanguínea (62), 

mas a sua repercussão em outros órgãos e doenças ainda encontra-se em fase inicial de 

investigação. Os AGCC se ligam aos receptores GRP41 e 43 (63-65). Também ocorre uma 

ordem de potência de ativação em relação ao AGCC, sendo que o GPR43 é ativado igualmente 

por acetato, propionato e butirato, sendo estes maiores que pentanoato, hexanoato e 

formiato, ao passo que GPR41 possui ordem diferente de potência de ativação, na qual a 

maior potência de ativação é ordenada como segue: propionato = pentanoato = butirato > 

acetato > formiato (63). 

 Os receptores acoplados à proteína-G (GPCRs), também conhecidos atualmente como 

7TM (do inglês, 7 trasmembrane receptor) são formados por 5 famílias e possuem 

aproximadamente 800 membros conhecidos. Os GPCRs estão localizados na membrana 

plasmática e possuem uma estrutura composta de sete domínios transmembrânicos, 

interligados por domínios intra e extracelulares, podendo ser ativados por diversos ligantes, 

entre os quais aminoácidos, ácidos graxos e neurotransmissores (66). Os GPCRs são alvos 

potenciais, pois um terço de todas as terapias atuais é direcionado a eles. Muitos deles ainda 

são descritos como órfãos, pois não possuem ligantes descritos. Entretanto, para alguns 

receptores já foram descritos ligantes específicos (66). Um subconjunto desses receptores, o 

GPR41-43, são receptores dos AGCC.  

 O GPR40 possui como ligantes os ácidos graxos de cadeia longa (64). Ele está 

expresso em células β do pâncreas e está envolvido com a secreção de insulina, mas também 



 

 

pode ser expresso em células do sistema imune (67). Já os receptores GPR41, também 

expresso no tecido adiposo, e o GPR43 estão expressos em células do sangue periférico 

(PBMC), como neutrófilos, monócitos e linfócitos (63, 65, 67, 68). Ainda, não há na literatura 

dados sobre a regulação da expressão desses receptores em rins em condições de isquemia, 

de inflamação e na sepse.  

 Estudos demonstraram que os AGCC, principalmente o butirato, estão envolvidos em 

diferentes frentes como na liberação de ERO, na fagocitose dos neutrófilos e na migração 

deles para sítios inflamatórios (69, 70) em parte mediada pelo GPR43 (71), nas inibições da 

proliferação e da produção das citocinas IL-2 e IFN-γ dos linfócitos in vitro (55), na 

diferenciação e maturação da célula dendrítica pela atividade de inibidor das histonas 

deacetilases (72), na secreção de leptina no tecido adiposo (73) e na apoptose de linhagens de 

células tumorais humanas de cólon (74). Portanto, os AGCC podem ter papel importante para 

a resposta inflamatória presente na LRA experimental, de forma direta ou indireta. 

 Alguns aspectos em relação ao uso e atuação dos AGCC ainda não estão totalmente 

esclarecidos. Por exemplo, em quais circunstâncias os AGCC atuariam via receptor GPRs ou 

como inibidor de histonas deacetilases. O que se tem acreditado que é que a atuação dos 

AGCC como inibidor de enzimas de deacetilação de histonas seja independente do receptor 

(75). 

 Considerando os AGCC como fonte de energia, seu metabolismo pode ser utilizado 

para alimentar o ciclo de Krebs, transformando o Acil-CoA, produto da β oxidação de ácidos 

graxos, em acetil-CoA. Neste caso, quando houver saturação da via metabólica de β oxidação, 

e esta não fosse a principal via de fonte de energia, os AGCC acumulariam nas células e 

atuariam como inibidores de acetilação de histonas(76). É sabido que células em proliferação 

como células cancerígenas e linfócitos ativados demandam mais glicólise que células em 

repouso. Estas células em proliferação estão sob efeito Warburg, que é quando mesmo na 

presença de oxigênio, o produto do metabolismo da glicose gera mais lactato em detrimento 

do acetil-CoA, fosforilação oxidativa e cadeia respiratória(77). Na IRI ocorre um estágio de 

proliferação das células tubulares para repopular as células mortas, mas ainda não foi 

reportado se estas células estão sob o Efeito Warburg. 

 Ainda, tem sido descrito que os AGCC poderiam induzir a autofagia como estratégia 

para retardar o processo apoptótico via mitocôndria em linhagem celular de colon(74). A 

autofagia é o processo que ocorre em nível basal na maioria das células, que auxilia na 

homeostasia celular, eliminando proteínas e organelas danificadas em condições fisiológicas 

ou patológicas como, por exemplo, em condições de estresse (78, 79). Brevemente, o processo 

inicia-se pela formação do fagóforo. O elongamento e o fechamento do fagóforo gera o 

autofagossomo e este por sua vez fundirá com o lisossomo e dará origem ao autofagolissomo, 

no qual as proteínas e organelas danificadas serão processadas (78) Este processo é mediado 



 

 

por diversas proteínas relacionadas a autofagia entre elas as ATG (autophagy related 

protein) envolvidas em etapas diferentes do processo (80). 

 Estudos funcionais sobre o receptor GPR43 demonstram que, a ativação deste por 

AGCC conduz a ativação celular através do aumento de mensageiros secundários como 

influxo de cálcio e AMP cíclico (57, 65). Camundongos germ-free, que produzem pouco ou 

nenhum AGCC, submetidos ao modelo de colite apresentam lesões mais severas, em relação 

aos camundongos germ-free tratados com AGCC, ou seja, o AGCC teve papel protetor em 

relação ao desenvolvimento da colite (57). Corroborando estes dados, camundongos 

geneticamente deficientes para GRP43 apresentam uma colite mais severa (57, 81), e também 

desenvolvem outras patologias com características inflamatórias como artrite de forma mais 

severa (57, 82, 83). Os AGCC podem ter um importante papel na regulação da resposta 

imune neste modelo de lesão, já que a proliferação de linfócitos, presente na lesão de IRI 

renal, pode ser inibida pelo butirato (55). 

 Como a LRA oriunda da lesão de IRI e da séptica possui um importante componente 

inflamatório com liberação de citocinas pró-inflamatórias e ativação de neutrófilos e é 

considerada como fator de risco para o desenvolvimento de DRC e, por outro lado, têm sido 

demonstrados que os AGCC podem ter papel anti-inflamatório em diversos contextos, a 

nossa hipótese para o presente trabalho é que o tratamento com os AGCC diminua as lesões 

aguda e crônica nos modelos estudados, com preservação da função e do tecido renal via 

diminuição do processo inflamatório e do estresse oxidativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES



 

  
 

 Neste trabalho, nós podemos concluir que: 

- O tratamento com os AGCC protege da LRA induzida pela lesão de isquemia e reperfusão; 

- O tratamento com acetato diminui o processo apoptótico na IRI provavelmente por 

promoverem a autofagia, favorecendo a proliferação celular; 

- O tratamento com acetato diminui a inflamação renal e sistêmica na IRI bem como a fluxo 

de células inflamatórias no rim; 

- O efeito citoprotetor do acetato envolve processos epigenéticos no rim; 

- A administração de bactérias produtoras de acetato protege os animais da lesão renal aguda 

induzida pela IRI; 

-O tratamento com AGCC diminui a ativação e função das APCs bem como a proliferação 

linfocitária; 

- Os AGCC atuam em células epiteliais renais, inibindo ativação de NF-κB e produção de NO 

frente a um estímulo inflamatório; e 

- Os AGCC diminuem os efeitos da hipóxia em células epitelial renal, com menor ativação de 

HIF-1α. 

Ainda, em relação ao modelo experimental de sepse, nós podemos concluir que: 

- O tratamento com acetato protege da LRA secundária à sepse, por inibir o influxo de CE 

células imunes na cavidade peritoneal e a inflamação sistêmica. 

 

Assim, os AGCC, mais especificamente o acetato, protegem da LRA de isquemia reperfusão e 

da secundária à sepse, por diminuir a inflamação provavelmente através da regulação de 

mecanismos epigenéticos. 
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