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RESUMO 

 

Sousa MV. Efeitos do tabagismo sobre os fenótipos renal e cardíaco em camundongos císticos por 

inativação do gene Pkd1 [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2018. 

 

A doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) é uma das doenças hereditárias 

humanas mais comuns, apresentando uma prevalência de 1:543 a 1:4000 em diferentes populações. 

Esta enfermidade é essencialmente causada por mutação em um de dois genes: PKD1 (Polycystic 

Kidney Disease 1) ou PKD2. A maior parte dos casos decorre de mutações em PKD1. O tabagismo 

foi associado independentemente com progressão da doença renal na DRPAD. Em um estudo 

recente, contudo, tabagismo não influenciou a sobrevida renal nesta doença. Vários estudos 

também revelam que a deficiência em PKD1/Pkd1 ou PKD2/Pkd2 se associam a disfunção 

cardíaca. Para analisar os efeitos potenciais da exposição crônica ao tabagismo sobre os fenótipos 

renal e cardíaco associados à DRPAD, utilizamos como modelo experimental um animal cístico 

ortólogo fenotipicamente semelhante à DRPAD humana, o camundongo Pkd1flox/flox:Nestincre. 

Animais machos foram expostos ao tabagismo da concepção até a idade de 18 semanas. Os níveis 

séricos de ureia foram mais elevados em camundongos Pkd1flox/flox:Nestincre fumantes (CIF) que em 

Pkd1flox/flox:Nestincre não fumantes (CI) e em animais Pkd1flox/flox fumantes (NCF) que em 

Pkd1flox/flox não fumantes (NC). O índice cístico renal foi maior nos animais CIF que CI. A taxa de 

proliferação de células de revestimento cístico, mas não de apoptose, mostrou-se aumentada em 

camundongos CIF comparados a CI. As taxas de proliferação e apoptose de células tubulares renais 

foram mais altas nos rins CI que NC e nos rins CIF que NCF. Observamos, ainda, tais taxas mais 

elevadas em NCF que NC. Camundongos CIF desenvolveram maior índice de fibrose renal que CI. 

O mesmo efeito do tabagismo foi detectado em camundongos NCF, porém sua intensidade foi 

muito menor. As expressões renais de Il1b e Tgfb1 não diferiram significantemente entre os 

grupos. Os níveis renais de glutationa foram mais baixos em camundongos CIF que CI e em 

animais NCF que NC. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi reduzida em camundongos 

CIF e CI em comparação a NC, mas não foi detectada diferença entre CIF e CI. Parâmetros 

cardíacos estruturais também se mostraram alterados em animais CIF comparados a CI e NCF. 

Interessantemente, strain circunferencial e a taxa de strain circunferencial foram menores em 

camundongos CIF que CI e NCF. A pressão arterial média foi mais baixa em animais CIF que CI 

hipertensos, atingindo níveis que não diferiram de NC e NCF. A taxa de apoptose em tecido 

cardíaco foi maior em animais CI que NC, mas não diferiu entre CIF e CI nem entre NCF e NC. A 
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taxa de fibrose cardíaca foi mais elevada em camundongos CIF e CI que NC e NCF. Os grupos não 

diferiram quanto à sobrevida em 18 semanas, mas o peso corporal foi menor em animais CIF que 

CI em 16 semanas. Nossos achados indicam que a exposição crônica ao tabagismo desde a 

concepção agravou os fenótipos renal e cardíaco de camundongos císticos deficientes em Pkd1. 

Dadas as similaridades entre a DRPAD humana e o modelo animal ortólogo estudado, os efeitos 

deletérios do tabagismo observados devem provavelmente se aplicar a pacientes com DRPAD.  

 

Descritores: rim policístico autossômico dominante; tabagismo; fibrose; proliferação celular; 

estresse oxidativo; ecocardiografia. 
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Sousa MV. Effects of smoking on renal and cardiac phenotypes in cystic mice due to inactivation 

of the Pkd1 gene [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2018. 

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is one of the most common human 

inherited diseases, with a prevalence of 1:543 to 1:4000 in different populations. This disease is 

essentially caused by mutation in one of two genes: PKD1 (Polycystic Kidney Disease 1) or PKD2. 

Most cases result from mutations in PKD1. Smoking has been independently associated with renal 

disease progression in ADPKD. In a recent study, however, smoking did not influence renal 

survival in this disease. Several studies also revealed that PKD1/Pkd1 or PKD2/Pkd2 deficiency 

are associated with cardiac dysfunction. To analyze the potential effects of chronic exposure to 

smoking on renal and cardiac phenotypes associated with ADPKD, we used an orthologous cystic 

animal phenotypically similar to human ADPKD as experimental model, the Pkd1flox/flox:Nestincre 

mouse. Male animals were exposed to smoking from conception to the age of 18 weeks. Serum 

urea nitrogen was higher in Pkd1flox/flox:Nestincre submitted to smoking (CYS) than in 

Pkd1flox/flox:Nestincre not submitted to smoking (CY) and in Pkd1flox/flox submitted to smoking 

(NCS) than in Pkd1flox/flox
 not submitted to smoking (NC). Renal cystic index was higher in CYS 

animals than CY. Proliferation rate of cyst-lining cells, but not apoptotic rate, was increased in 

CYS mice compared to CY. The proliferation and apoptotic rates of renal tubular cells were higher 

in CY kidneys than NC and in CYS kidneys than NCS. We also observed increase in such rates in 

NCS compared to NC. CYS mice developed a higher renal fibrosis index than CY animals. 

Although the same effect of smoking was detected in NCS mice, its intensity was much lower than 

in cystic animals. Renal expression of Il1b e Tgfb1 did not significantly differ among the groups. 

Renal levels of glutathione were lower in CYS mice than CY and in NCS animals than NC. Left 

ventricular ejection fraction was reduced in CYS and CY mice compared to NC, but no difference 

was detected between CYS and CY. Cardiac structural parameters were also altered in CYS 

animals in comparison to CY and NCS. Interestingly, circumferential strain and circumferential 

strain rate were lower in the CYS mice than CY and NCS. MAP was lower in CYS animals than in 

the hypertensive CY mice, reaching normotensive levels that did not differ from NC and NCS. The 

apoptotic rate in cardiac tissue was higher in CY animals than NC, but did not differ between CYS 

and CY and between NCS and NC. The rate of cardiac fibrosis was also higher in CYS and CY 

mice than in NC and NCS. Survival at 18 weeks did not differ among the groups but body weight 



SUMMARY 
 
 

was lower in CYS animals than CY at 16 weeks of age. Our findings show that chronic exposure to 

smoking since conception aggravated the renal and cardiac phenotypes of Pkd1-deficient cystic 

mice. Given the similarities between human ADPKD and the studied orthologous animal model, 

the observed deleterious effects of smoking are likely to apply to ADPKD patients.  

 

Descriptors: polycystic kidney autosomal dominant; tobacco use disorder; fibrosis; cell 

proliferation; oxidative stress; echocardiography. 
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Doença Renal Policística Autossômica Dominante: Epidemiologia e Manifestações Clínicas 

  

A doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) é uma das enfermidades 

monogênicas mais comuns, com uma prevalência que varia de 1:543 a 1:4000 entre diferentes 

populações 1. Seu fenótipo renal caracteriza-se pelo desenvolvimento bilateral de múltiplos cistos, 

levando a uma distorção progressiva da morfologia do órgão. Os cistos podem se originar de 

qualquer segmento tubular do néfron, porém os derivados dos ductos coletores tendem a serem 

maiores e mais numerosos 2. A doença evolui por muitos anos com aumento progressivo do volume 

dos rins associado a uma função renal estável ou lentamente declinante; segue-se, então, uma fase 

de declínio significativo da taxa de filtração glomerular (TFG). Vale destacar que apenas cerca de 

50% dos pacientes atingem os 58 anos de idade sem progredir para doença renal em estágio final 

(DREF) 3, 4. 

Esta doença é responsável por 5% a 10% dos pacientes que evoluem para DREF, 

representando sua principal manifestação clínica 1. Um estudo nacional mostrou que esta desordem 

é a causa da doença renal em 7,5% dos pacientes em hemodiálise no sul do Brasil 5. Outro estudo, 

conduzido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

revelou que 8,4% dos pacientes em terapia renal substitutiva (TRS) eram acometidos por DRPAD 

6. Nesse cenário, e consideradas as diferentes glomerulopatias independentemente, a DRPAD 

constitui a terceira causa mais frequente de DREF. 

As complicações renais mais comuns da DRPAD compreendem déficit de concentração 

urinária, dor em flanco, lombar ou abdominal, hemorragia intracística ou hematúria, infecção de 

trato urinário e nefrolitíase 7-9. A doença, contudo, é sistêmica, associando-se também a 

manifestações extra-renais. Entre estas, destacam-se o desenvolvimento de cistos hepáticos e 

pancreáticos, aneurismas intracranianos e anormalidades valvares cardíacas 10. A hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), por sua vez, constitui-se em uma das complicações mais relevantes da 

DRPAD, atingindo aproximadamente 60% dos pacientes antes de uma perda significativa de 

função renal 11. Vale notar que a mesma é detectada nesta enfermidade cerca 10 anos antes que na 

população geral e que eventos cardiovasculares consistem na causa mais frequente de morte nessa 

moléstia 12, 13. 
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Os Genes PKD1 e PKD2, Seus Produtos e Vias de Sinalização Envolvidas na DRPAD 

  

A DRPAD é geneticamente heterogênea, sendo causada por mutação no gene PKD1 

(polycystic kidney disease 1) em 64-85% dos casos ou em PKD2 (polycystic kidney disease 2) em 

15-36% dos pacientes. PKD1 se localiza na região cromossômica 16p13.3 e codifica a proteína 

policistina-1 (PC1), enquanto PKD2 mapeia em 4q21 e codifica policistina-2 (PC2). A doença 

decorrente de mutações no gene PKD1 denomina-se DRPAD tipo 1, enquanto a forma associada a 

mutações em PKD2 é chamada DRPAD tipo 2 14-16. É importante mencionar, no entanto, que um 

estudo bastante recente identificou mutações no gene GANAB em sete famílias com DRPAD, para 

as quais mutações em PKD1 e PKD2 não haviam sido identificadas. Este gene localiza-se em 

11q12.3 e codifica a subunidade α da glicosidase II 17. Mutações em PKD1 associam-se a um 

fenótipo e prognóstico mais severos que variantes patogênicas em PKD2; mutações em PKD1 que 

determinam truncamento da proteína, por sua vez, associam-se a uma menor idade de início de 

DREF que mutações nesse locus que não causam trucamento 18. 

PC1 constitui-se em uma glicoproteína integral de membrana de 4.303 aminoácidos (aa). 

Tal proteína apresenta uma porção extracelular N-terminal com mais de 3.000 aa, 11 domínios 

transmembrânicos e uma cauda C-terminal intracitosólica curta 19, 20. Seus domínios extracelulares, 

frequentemente envolvidos em interações proteína-proteína ou proteína-carboidrato, incluem 

motivos de intensa repercussão morfo-funcional, tais como domínios ricos em leucina, domínios 

PKD semelhantes a sequências encontradas em imunoglobulinas e o domínio REJ (receptor for egg 

jelly). Além disso, PC1 pode sofrer clivagem no sítio GPS (G-protein-coupled receptor cleavage 

site), localizado em sua porção extracelular, processo associado a importantes consequências 

estruturais e funcionais sobre o néfron distal 21. PC2 também se constitui em uma glicoproteína 

integral de membrana, neste caso com 968 aa. Esta molécula contém seis domínios 

transmembrânicos e ambas as terminações intracitosólicas 22. A porção C- terminal da PC1 

apresenta vários sítios de fosforilação e um domínio helicoidal essencial para sua interação física 

com a porção C-terminal da PC2 23. Esta proteína constitui um canal de cátions não seletivo 

permeável a Ca2+, enquanto admite-se que PC1 funcione como um receptor de membrana 

plasmática, capaz de modular a atividade da PC2. Além disso, PC1 interage com o citoesqueleto e 

desempenha funções consistentes com as de uma molécula de adesão 24, 25. Esta propriedade é 

fundamental para entender seu papel nas interações célula-célula e célula-matriz extracelular 

(Figura 1). 
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Figura 1. Esquema ilustrativo do complexo PC1 e PC2, os produtos de PKD1 e PKD2, e representação de seus 

domínios fundamentais. NFT: porção N-terminal da PC1; MP: membrana plasmatica e CTF: porção C-terminal da PC1 

  

A patogênese de muitas doenças renais císticas, incluindo a DRPAD e a doença renal 

policística autossômica recessiva (DRPAR), se associa a anormalidades do cílio apical primário. O 

complexo PC1/PC2 e a poliductina/fibrocistina - produto do gene PKHD1 (polycystic kidney and 

hepatic disease 1), mutado na DRPAR - localizam-se no cílio apical primário de células 

tubulares/ductais renais. Essas proteínas são necessárias para a indução de transientes de Ca2+ em 

resposta ao curvamento ciliar determinado pelo fluxo de fluido tubular. Sabemos que PC1 interage 

com o receptor de inositol 1,4,5-trifosfato 26, 27 e que PC2 interage com outras proteínas que atuam 

como canais de Ca2+ 28, 29. Não conhecemos com precisão, todavia, como a homeostase intracelular 

de Ca2+ é modificada na DRPAD, visto que diferentes situações experimentais originaram 

resultados inconsistentes 30. A maioria desses estudos revelou, no entanto, níveis diminuídos de 

Ca2+ intracelular basal em células e tecidos com doença renal policística (DRP) de modelos animais 

e pacientes. Essa redução do nível de Ca2+ citosólico se associa a aumento dos níveis de adenosina 

monofosfato cíclico (AMPc) em tecidos císticos 31. Diferentes hipóteses podem explicar esse 

aumento, incluindo ativação da adenil ciclase 6 inibível por Ca2+, inibição da fosfodiesterase 1 

dependente de Ca2+-calmodulina e inibição indireta da fosfodiesterase 3 inibível por guanosina 

monofosfato cíclico (GMPc) 32, 33. É importante atentar, por fim, que AMPc exerce efeitos opostos 
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em células renais humanas corticais e células DRP. Enquanto nas células de rim normal AMPc 

inibe proliferação, o mesmo estimula vias pró-proliferativas em células DRPAD, induzindo uma 

resposta hiperproliferativa anormal 31. 

PC1 também pode funcionar como um receptor de superfície celular acoplado a proteína G, 

regulando proliferação, diferenciação celular, apoptose e secreção de fluido. Sua ativação pode 

ativar JAK2 (Janus kinase 2), induzindo a fosforilação e a formação de homodímeros STAT1 

(signal transducer and activator of transcription 1). Esses dímeros translocam-se ao núcleo e se 

ligam ao promotor do gene p21, promovendo sua supra-regulação, inibição da atividade de Cdk2 

(cyclin-dependent kinase 2) e parada celular em G0/G1 34. PC1 pode ainda ativar Akt dependente 

de fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3 quinase) 34 e sua cauda C-terminal pode interagir com tuberina, 

o produto do gene TSC2 (Tuberous Sclerosis 2), modulando a atividade de mTOR  (mammalian  

target of  rapamycin) 35. Atado à membrana, o domínio C-terminal da PC1 protege a tuberina de 

fosforilação mediada por Akt no resíduo S939, mantendo-a na membrana e permitindo que iniba a 

via mTOR 36. Estudos recentes reportam, ainda, que este domínio citosólico C-terminal de PC1 é 

clivado e migra para o núcleo, onde se propõe que influencie a transcrição gênica 37. Agindo de 

forma independente, tal domínio desencadeia vias exclusivas de sinalização envolvida na 

morfogênese tubular 38. 

 

Bases Genético-Moleculares da Cistogênese na DRPAD 

 

Em um estudo clássico publicado em 1996, Qian et al propuseram um modelo knudsoniano 

de dois eventos para o mecanismo de formação focal de cistos renais na DRPAD. De acordo com 

esse modelo, todas as células tubulares renais de um paciente com essa doença apresentam um dos 

alelos PKD1 ou PKD2 com a mutação germinativa, a qual constitui o primeiro evento. Uma 

mutação somática no alelo previamente normal, por sua vez, que ocorre em algum momento da 

vida e é particular à célula acometida, representa o segundo evento 39. Dessa forma, embora a 

DRPAD apresente transmissão genética dominante, no nível celular e molecular o mecanismo de 

cistogênese é recessivo, requerendo inativação ou intensa redução da atividade de ambos os alelos. 

O modelo de dois eventos foi aprimorado nos últimos anos. Em 2007, Piontek et al 

mostraram que a inativação de Pkd1 em camundongos antes do 13º dia de vida pós-natal resultou 

em  doença renal cística grave em três semanas, enquanto sua inativação induzida após essa fase 

seguiu-se de desenvolvimento cístico bem mais tardio 40. Um estudo posterior revelou que a 

inativação de Pkd1 não foi suficiente para a indução de cistogênese no rim maduro 41. Um terceiro 
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estudo, por fim, demonstrou que a inativação de ambas as cópias de Pkd1 não foi capaz de 

determinar cistogênese renal rápida e ampla em camundongos adultos, traduzindo-se apenas em 

formação focal de cistos 42. Essas observações sugeriram que o desenvolvimento significativo de 

cistos requeira um terceiro evento em rim maduro e apoiaram que o fenótipo renal cístico 

dependesse da idade em que Pkd1 é inativado. Esse conceito foi demonstrado por Takakura et al, 

por meio da indução de isquemia/reperfusão (IR) renal unilateral em camundongos submetidos à 

inativação tardia de ambas as cópias de Pkd1 43. O rim submetido ao insulto desenvolveu 

cistogênese rápida e ampla, enquanto o rim contralateral não apresentou esse fenótipo. Nosso grupo 

de pesquisa estendeu esse conceito, mostrando que camundongos haploinsuficientes para Pkd1 

desenvolveram microcistos renais seis semanas após IR 8. Este trabalho revelou, ainda, que tais 

animais cursaram com fibrose renal aumentada após o insulto, quando comparados a seus controles 

selvagens. 

 

Fatores Contribuintes à Progressão da Doença Renal Associada à DRPAD 

 

É importante realçar que outros fatores também são determinantes no curso da doença renal 

cística da DRPAD. Em 1997, Merta et al demonstraram que pacientes com DRPAD apresentam o 

sistema pró-inflamatório mais ativado e o sistema anti-inflamatório menos ativo que seu grupo 

controle 44. Interessantemente, Zheng et al mostraram que a excreção urinária de MCP-1 (monocyte 

chemotactic protein-1) encontra-se aumentada na maior parte dos pacientes com DRPAD, podendo 

essa elevação ocorrer mesmo antes de um declínio significativo da função renal 45. 

Um estudo experimental revelou que camundongos DBA/2-pcy, um modelo de DRP não 

ortólogo à enfermidade humana, progrediram para fibrose renal progressiva 46. No mesmo sentido, 

resultados adicionais indicam que quimiocinas, citocinas e fatores de crescimento derivados do 

cisto resultam em progressão para fibrose renal na DRPAD 47. Por fim, o perfil de expressão gênica 

em cistos de rins com DRPAD tipo 1 inclui respostas imunes/inflamatórias e transição epitélio-

mesenquimal 48. 

Anormalidades no metabolismo redox também podem participar da patogênese e afetar a 

evolução da DRPAD 49. O estado de desbalanço do sistema redox caracteriza-se por uma produção 

de agentes oxidantes que ultrapassa a capacidade antioxidante, condição denominada estresse 

oxidativo. As principais consequências da geração elevada de espécies reativas de oxigênio (ERO) 

incluem apoptose 50, indução de inflamação 51, peroxidação lipídica e dano do DNA 52. Vale notar 

que a relação oxidantes/antioxidantes impacta o perfil de expressão gênica 53, 54. É importante 
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mencionar que as concentrações de glutationa peroxidase e superóxido dismutase encontram-se 

reduzidas em pacientes com DRPAD 55, 56. Em apoio a este conceito, observaram-se níveis 

plasmáticos e renais de glutationa peroxidase reduzidos em ratos Han: SPRD e camundongos cpk, 

modelos não ortólogos à DRPAD, enquanto os produtos de peroxidação lipídica malondialdeído e 

4-OH- 2(E)-nonenal apresentaram níveis aumentados 57. 

 

Policistinas e Fenótipo Cardiovascular 

 

PC1 e PC2 são fundamentais para o desenvolvimento do coração 58, 59. É importante 

destacar que camundongos homozigotos knockout para Pkd1 e Pkd2 apresentam letalidade 

embrionária associada a defeitos cardíacos graves 60-62. No cenário clínico, após o acesso dialítico 

amplo à população, a doença cardiovascular passou a se responsabilizar pela maior parte dos óbitos 

de pacientes com DRPAD 11, 63. Além disso, como vimos, o desenvolvimento de hipertensão 

arterial sistêmica é precoce nesta doença e se correlaciona fortemente com o desenvolvimento de 

hipertrofia do ventrículo esquerdo na DRPAD 64-66. Estudos mais recentes, entretanto, mostram que 

pacientes DRPAD normotensos também podem apresentar maior índice de massa do ventrículo 

esquerdo, assim como disfunção diastólica biventricular 13 e cardiomiopatia dilatada idiopática 67. 

Esses estudos sugerem que deficiência de PC1 e/ou PC2 podem cumprir papel primário na 

disfunção cardíaca associada à DRPAD. Nesse sentido, um importante estudo conduzido em nosso 

laboratório mostrou que camundongos haploinsuficientes para Pkd1 (Pkd1+/-), animais não cisticos 

e nomotensos, apresentaram disfunção sístólica caracterizada por diminuição da fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo (FEVE) e redução na deformidade cardíaca. Camundongos císticos e 

hipertensos Pkd1flox/flox:Nestincre, por sua vez, além de  apresentarem disfunção sístólica também 

cursaram com alterações diastólicas 68. Análise de tecido cardíaco de animais Pkd1+/- e 

Pkd1flox/flox:Nestincre apresentaram, ainda, índices de apoptose aumentados e fibrose discreta.  

A relevância do fenótipo cardiovascular na DRPAD não surpreende, na medida em que as 

policistinas se expressam em tecido cardíaco 69. À semelhança do que acontece nas células renais, 

alterações de cálcio também podem contribuir para a gênese das alterações cardiovasculares 

presentes na DRPAD. Pedrozo et al demostraram, tanto in vitro quanto in vivo que PC1 é 

necessária para o desenvolvimento de hipertrofia induzida por estiramento e  hipertofia induzida 

por sobrecarga de pressão. Interessantemente, PC1 atua na estabilização do canal de cálcio do tipo 

L, permitindo o desenvolvimento de hipertrofia induzida por cálcio 70. Outro estudo, conduzido em 

zebrafish, mostrou que animais mutantes apresentaram menor débito cardíaco e bloqueio 

atrioventricular. Vale notar que o coração desses animais mostrou alterações na ciclagem de cálcio 
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intracelular 67. Um estudo subsequente revelou também que camundongos Pkd2+/- apresentam um 

acoplamento excitação-contração dessensibilizado e contratilidade aumentada em resposta a 

estímulo adrenérgico 71. Por fim, Kuo et al mostraram que camundongos Pkd2+/- de nove meses de 

idade apresentaram paredes ventriculares esquerdas mais finas, consistentes com cardiomiopatia 

dilatada, e fração de ejeção do ventrículo esquerdo diminuída 72.   

 

Efeitos Adversos do Tabagismo 

 

O tabaco constitui-se na principal causa de morte evitável na maior parte dos países. A 

fumaça do cigarro compreende mais de 4.700 substâncias, particuladas ou gasosas, incluindo 

irritantes e tóxicos sistêmicos, como cianeto de hidrogênio, dióxido sulfúrico, monóxido de 

carbono, amônia e formaldeído. Entre esses componentes, destacam-se aproximadamente 70 

compostos cancerígenos. A grande maioria destes pertence a três grupos: a) hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, aminas aromáticas e nitrosaminas; b) agentes mutagênicos, como arsênico, 

cromo, nitrosamidas e benzopireno; e c) substâncias químicas tóxicas capazes de afetar a 

reprodução humana, como nicotina, cádmio e monóxido de carbono 73. Vale mencionar que os 

efeitos adversos do tabagismo podem se associar não apenas ao hábito ativo, mas também à 

exposição regular passiva. 

No longo prazo, o uso do tabaco leva a danos e estresse oxidativo em células endoteliais 74. 

A superprodução de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, tais como superóxido (O2), 

peroxinitrito (ONOO), peróxido de hidrogênio (H2O2), óxido nítrico (NO) e hidroxila (OH), por 

sua vez, pode induzir morte celular por necrose ou apoptose, através da interação destas espécies 

com lipídios, proteínas e DNA 75. 

 

Efeitos Renais do Tabagismo 

 

O tabagismo eleva o risco de câncer e doenças cardiovasculares 76, além de ter um efeito 

adverso sobre a função renal e se constituir em fator de risco para progressão de doenças renais 77.  

Estudos realizados nos últimos anos comprovaram o efeito negativo do tabagismo sobre a 

função renal em humanos. O tabagismo aumenta a concentração urinária de albumina e/ou 

proteínas 78, efeito dependente da intensidade da exposição, assim como o risco de pacientes com 

doença renal crônica (DRC) evoluírem para DREF 79. É importante atentar que sua nefrotoxicidade 
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é maior em indivíduos idosos e que o sexo masculino parece ser mais suscetível a seus efeitos 

lesivos 79. Outro aspecto importante da toxicidade do tabaco é que órgãos sem contato direto com a 

fumaça desenvolvem aumento da parede das arteríolas em resposta ao tabagismo, resposta que 

inclui os rins 80, 81. De fato, o tabaco aumenta a pressão arterial (PA) e induz lesão renal, 

associando-se à exacerbação do sistema nervoso simpático e aumento da resistência vascular renal, 

efeitos que causam diminuição da TFG e do fluxo plasmático renal 79, 82, 83. Por fim, em pacientes 

transplantados renais, o tabagismo se associa a um risco aumentado de deterioração da função do 

enxerto 84.  

Vale notar que o tabaco promove progressão de todas as fases da nefropatia diabética, 

incluindo diabetes tipo 1 e 2 , favorecendo o desenvolvimento de microalbuminúrica e acelerando a 

transição de microalbuminúria para macroalbuminúria 80. Tabagistas são expostos a quantidades 

significativas de cádmio e chumbo, tóxicos que se acumulam preferencialmente em tecido renal 85, 

86. Além disso, o tabaco interage com fármacos anti-hipertensivos e, em indivíduos saudáveis, o 

tabagismo reduz o efeito anti-hipertensivo dos β bloqueadores. 87 (Figura 2). 

 

Figura 2. Representação esquemática dos efeitos do tabagismo. 

 

Efeitos Cardiacos do Tabagismo  
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O tabagismo também se associa a aumento do risco de doença cardiovascular em pacientes 

com DRC e de calcificação arterial em pacientes com DREF 88.  

Entre os malefícios de fumar, as alterações cardiovasculares ocupam lugar de destaque. O 

tabagismo é um importante fator de risco independente para doença cardíaca coronariana, doença 

cerebrovascular e doença cardiovascular aterosclerótica total 89. Além disso, a incidência de um 

infarto do miocárdio é multiplicada por seis em fumantes do sexo feminino e três vezes em homens 

que fumam pelo menos 20 cigarros por dia, comparados a indivíduos não fumantes 90. A exposição 

à fumaça do tabaco aumenta todas as causas de morbidade e mortalidade cardiovascular em 

pacientes com disfunção ventricular esquerda 91. Vale notar que análises ecocardiográficas em ratos 

submetidos à exposição da fumaça do cigarro por 30 dias mostrou aumento do diâmetro sistólico 

do ventrículo esquerdo, diminuição da fração de encurtamento sistólica e diminuição da FEVE 92. 

 

Efeitos do Tabagismo sobre a DRPAD 

 

Há alguns anos, Orth et al mostraram que o tabagismo favorece a evolução para DREF em 

indivíduos do sexo masculino com DRPAD 93. Pacientes tabagistas não tratados com inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (iECA) apresentaram maior predisposição a cursar para DREF, 

enquanto tabagistas tratados com esses fármacos não apresentaram tal predisposição. 

Em um estudo recente, Ozkok et al observaram que 93 pacientes com DRPAD progressores 

rápidos e 78 pacientes eram progressores lentos e, estes grupos foram definidos de acordo com as 

taxas médias de declínio TFG por ano, sendo 1 ml/min/ano. Pacientes progressores rápidos foram 

mais propensos a terem uma história de tabagismo do que os progressores lentos, também foi 

significantemente maior o número de maços por anos fumado, indicando que o tabagismo pode 

acelerar a progressão da DREF 94. No entanto, um estudo recente revelou que o tabagismo não 

influencia sobrevida renal 95.  

 

 

 

Bases e Hipóteses que Ancoraram a Construção deste Estudo 

 

Como vimos, estudos anteriores revelaram efeitos negativos do tabagismo sobre a função 

renal e o risco de progressão da DRC, colocando o tabaco entre os fatores de risco relevantes ao 

curso das nefropatias. Vale notar que uma ação deletéria também foi observada em determinados 
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pacientes com DRPAD. Essa observação traz um importante questionamento: dada a natureza dos 

efeitos adversos dos componentes do tabaco e as propriedades moleculares e celulares da 

policistina-1, não sabemos se parte considerável dos efeitos do tabagismo sobre a DRPAD é 

específica a esta enfermidade, em adição aos efeitos comuns do tabagismo sobre as nefropatias em 

geral. Essas ações específicas poderiam incluir favorecimento ao crescimento cístico, cistogênese, 

fibrose renal e/ou disfunções hemodinâmicas. No momento não se sabe se ambas ações, comuns às 

nefropatias e específicas à DRPAD, ou apenas um desses conjuntos de efeitos, se aplicam à 

influência do tabagismo sobre a progressão da doença renal na DRPAD. Nosso estudo aborda 

robustamente essa questão. 

As propriedades celulares da PC1 compreendem efeitos de modulação/redução da 

proliferação celular e da apoptose, além de indução de diferenciação celular. Tais ações foram bem 

documentadas em células MDCK (Madin-Derby Canine Kidney) 96. De fato, a transfecção de tais 

células com PKD1 determinou redução da taxa de proliferação e de apoptose em cultura de gel 

tridimensional, e promoveu tubulogênese espontânea, efeito não obsevado nas células controle. 

Vale notar, ainda, que a ação de PC1 via proteína G é potencialmente capaz de regular proliferação 

e diferenciação celular, apoptose e secreção de fluido 97, 98. Por outro lado, vários estudos 

demonstram o papel da inflamação renal e sua evolução para fibrose na progressão da doença renal 

associada à DRPAD 46. Achados sólidos documentam, também, a ação deletéria do estresse 

oxidativo para o fenótipo renal 49, 50. Anormalidades do estresse oxidativo parecem participar do 

processo inflamatório associado à DRPAD, contribuindo para tal efeito negativo 49. Vale destacar 

que um estudo anterior mostrou que EROs inibiram a atividade de canal PC2 em 

sinciciotrofoblasto humano 99. 

Substâncias presentes na fumaça do cigarro, por outro lado, apresentam efeitos 

potencialmente mutagênicos 73, pró-proliferativos, inflamatórios, indutores de desbalanço redox 100, 

pró e anti-apoptóticos 101, 102 
e hemodinâmicos renais adversos 79. Um dos componentes tóxicos 

mais conhecidos da fumaça do tabaco é a nicotina. Ela se associa indiretamente a processos 

oncogênicos, atuando como mediador de nitrosação e favorecendo, assim, a produção de 

nitrosaminas específicas. É importante atentar para o fato da nicotina propiciar a proliferação de 

células cancerosas e ser eliminada na urina, o que amplia seu potencial de ação adversa renal. 

Estudos evidenciam que a nicotina presente no tabaco consiste na principal relação entre gravidez e 

disfunções cardio-respiratórias, uma vez que atravessa a placenta 103, e que pode estimular a 

proliferação de células não neuronais de tecido nervoso 104. A nicotina também favorece a 

proliferação de células musculares lisas da aorta, células epiteliais brônquicas e células cancerosas 

de pulmão, via receptor nicotínico 101, 105. West et al mostraram, em cultura de células de vias 
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respiratórias normais e tumorais, a ativação de Akt pela nicotina 106. Um estudo que avaliou 

camundongos expostos ao tabagismo do nascimento a 120 dias de vida revelou que quanto mais 

cedo os animais são expostos ao tabaco mais potente é seu efeito 107. Outro estudo sugeriu elevação 

de citocinas pró-inflamatórias e redução dos níveis pulmonares de glutationa em camundongos 

C57BL/6J expostos ao tabagismo 100. Os efeitos hemodinâmicos renais do tabagismo, por fim, são 

potencialmente capazes de limitar a perfusão renal e induzir áreas específicas de isquemia no órgão 

108. 

Para investigar a natureza dos efeitos adversos renais do tabagismo sobre a progressão da 

doença renal associada à DRPAD, utilizamos um modelo de camundongo cístico ortólogo à 

DRPAD tipo 1, que reproduz fenotipicamente a doença humana: o camundongo 

Pkd1flox/flox:Nestincre. Para abordar a questão central deste projeto, esses animais e seus respectivos 

controles foram expostos a uma câmara de fumo desde sua concepção, e submetidos a análises 

funcionais, morfológicas, moleculares e celulares renais voltadas às particularidades descritas da 

patogênese da DRPAD. Enquanto a inativação ou intensa redução da atividade funcional de ambos 

os alelos PKD1/Pkd1 é suficiente para determinar cistogênese no rim em desenvolvimento, no rim 

maduro a cistogênese rápida e ampla requer, além da inativação/redução da atividade de ambos os 

alelos, um terceiro evento. O primeiro evento é representado, no paciente com DRPAD, pela 

mutação germinativa, enquanto o segundo evento é representado por uma mutação somática no 

alelo previamente normal, que ocorre em algum momento da vida. Quanto ao terceiro evento, até o 

momento se demonstrou que a lesão renal decorrente de isquemia/reperfusão pode se comportar 

como tal. Admite-se, nesse cenário, que no rim maduro a formação do cisto seja deflagrada pela 

reativação de programas de desenvolvimento renal e/ou aumento da proliferação renal decorrentes 

da lesão renal, em células previamente portadoras de ambos os alelos PKD1/Pkd1 mutados. Tais 

alterações reproduziriam as condições existentes no rim em desenvolvimento, necessárias à 

cistogênese. Essa seria a razão, portanto, do rim em desenvolvimento não requerer um terceiro 

evento para cistogênese rápida e ampla, mas apenas a mutação germinativa e a mutação somática 

ocorrida em determinadas células. Como este projeto se dirigiu à “prova de princípio” de que o 

tabagismo pode acelerar a doença cística, trabalhamos com um modelo experimental bastante 

sensível a todas as ações potenciais de aceleração da doença cística por parte deste agente agressor. 

Nesse sentido, nosso modelo contempla: a) Ações potenciais de indução de mutações somáticas do 

tabagismo em células do rim em desenvolvimento onde o sistema Cre-lox - apesar dos sítios loxP 

estarem presentes em ambos os alelos - tenha inativado apenas uma cópia de Pkd1, o que já foi 

descrito para um percentual significativo de células usando-se outros promotores e outros genes 

alvo 109, 110. Tal quantificação ainda não foi feita para o promotor de Nestin. Esta situação 
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mimetizaria ações de indução do segundo evento, relevantes para a cistogênese no rim em 

desenvolvimento; b) Ações potenciais de indução de mutações somáticas do tabagismo em células 

do rim maduro onde o sistema Cre-lox tenha inativado apenas uma cópia de Pkd1. Essa situação 

também mimetizaria ações de indução do segundo evento em células pós-desenvolvimento renal, 

passíveis de evoluir para cistogênese na presença de um terceiro evento; tais ações são relevantes 

para a cistogênese no rim maduro; e c) Efeito potencial do tabagismo sobre o crescimento cístico, 

outro componente importante de aceleração da doença, potencialmente presente tanto no rim em 

desenvolvimento quanto no órgão pós-desenvolvimento. 



14 

 

 

Objetivos 



15 

OBJETIVOS 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal 

 

O objetivo central desse estudo é analisar os efeitos do tabagismo sobre a progressão da 

doença renal e do fenótipo cardíaco associados à doença renal policística autossômica dominante, 

utilizando como modelo experimental o camundongo Pkd1flox/flox:Nestincre, modelo cístico ortólogo 

à DRPAD tipo 1. 

 

Objetivos Específicos 

 

Nossas análises foram conduzidas em camundongos machos, de modo a evitar 

heterogeneidade experimental. Quatro grupos experimentais foram compostos da seguinte maneira: 

camundongos Pkd1flox/flox:Nestincre (cístico; CI), Pkd1flox/flox:Nestincre exposto ao tabagismo (cístico 

fumante; CIF), Pkd1flox/flox 
(controle não cístico; NC), e Pkd1flox/flox 

exposto ao tabagismo (não 

cístico fumante; NCF). Para responder à questão central acima mencionada, nossos objetivos 

específicos compreenderam: 

1. Determinar e analisar a concentração sérica de ureia (SU), as concentrações séricas de Na
+ 

(SNa) 

e K
+ 

(SK) e as frações de excreção de Na
+ 

e K
+ 

em todos os camundongos, na idade de 17 semanas. 

2. Avaliar e analisar a evolução da doença cística renal por ultrassonografia de alta resolução nos 

dois grupos císticos, na idade de 16 semanas. 

3. Avaliar e analisar a função cardíaca por ecocardiografia de alta resolução nos quatro grupos de 

animais, na idade de 16 semanas. 

4. Determinar e analisar o peso corporal dos animais pertencentes aos quatro grupos experimentais 

na idade de 16 e 18 semanas, assim como os pesos renais, cardíaco e hepático na idade de 18 

semanas. 

5. Quantificar e analisar a taxa de proliferação celular nos rins dos quatro grupos de camundongos 

e a taxa de apoptose nos rins e coração dos grupos experimentais mencionados, utilizando 

marcação para Ki-67 e caspase-3 ativa, na idade de 18 semanas. 
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6. Quantificar e analisar fibrose renal e cardíaca nos quatro grupos de animais por meio da técnica 

de picrosírius, na idade de 18 semanas. 

7. Analisar o perfil de resposta inflamatória renal nos grupos experimentais mencionados por 

meio de RT-PCR em tempo real para Il1b e Tgfb1. 

8. Determinar os níveis renais de glutationa total e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) nos quatro perfis de camundongos mencionados. 

9. Analisar a sobrevida dos camundongos pertencentes aos quatro grupos experimentais. 

10. Mensurar a pressão arterial média (PAM) dos quatro perfis experimentais de animais na idade 

de 13 semanas.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Aspectos Éticos e Eutanásia dos Camundongos 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (#098/2015), seguindo as normas nacionais e internacionais de cuidado 

e experimentação em animais. A eutanásia dos camundongos foi realizada em estado de 

anestesia/inconsciência induzida pela administração intraperitoneal de tiopental na dose de 0,4 

mg/g de peso corporal (PC). 

 

Modelo Animal 

 

Neste estudo utilizamos um modelo de camundongo geneticamente modificado, gerado no 

background C57BL/6 e baseado na construção de um alelo floxed (flanked by loxP) de Pkd1 111. 

Este alelo contém sítios loxP posicionados nos íntrons 1 e 4 de Pkd1 e um cassete de neomicina 

flanqueado por sítios FRT (flippase recognition target) no íntron 1 (Figura 3). Os sítios loxP 

podem ser induzidos a recombinar via enzima Cre recombinase, de forma a excisar os éxons 2, 3 e 

4 e produzir um novo alelo, Pkd1
del2-4

, agora inativo. Em camundongos TgN(balancer2)3Cgn, a 

expressão de Cre recombinase é controlada pelo promotor do gene de rato nestina (Nestin), gerando 

animais que expressam a Cre recombinase de forma aleatória em parte das células do animal. A 

linhagem Pkd1flox 
foi cruzada com a linhagem balancer Cre, de forma a inativar o alelo floxed em 

mosaico no rim e em outros órgãos e gerar animais com fenótipo cístico renal que se assemelha à 

doença humana (Pkd1flox/flox:Nestincre). 

Os animais foram mantidos com acesso livre a água e comida, em gaiolas armazenadas em 

estante ventilada, com temperatura controlada a 22°C e 12 h de ciclo de luz. 



19 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

Figura 3. Estratégia de construção do alelo floxed Pkd1 (Pkd1flox), utilizado para a geração dos camundongos císticos 

Pkd1flox/flox:Nestincre. 

 

Genotipagem dos Camundongos 

 

A geração de animais císticos e seus respectivos controles baseou-se no cruzamento de 

fêmeas Pkd1flox/flox com machos Pkd1flox/flox:Nestincre. Após o nascimento, os membros da prole 

foram submetidos a genotipagem, que se inicia com a extração de DNA genômico pelo método 

‘salting out’ a partir de amostras/fragmentos de cauda. A genotipagem foi realizada utilizando a 

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), em um processo constituído por dois passos. No 

primeiro, identifica-se a presença ou ausência do gene que codifica a Cre recombinase, enquanto no 

segundo fazemos a confirmação de homozigose para o alelo Pkd1flox. Na primeira reação 

utilizamos dois primers específicos para Cre recombinase: um primer forward (CreF, 5’-

TTGCTGTCACTTGGTCGTGGC-3') e um reverse (CreR, 5’ 

GGAAAATGCTTCTGTCCGTTTGC-3’). A segunda reação envolveu a utilização dos primers F4 

(5’-CCTGCCTTGCTCTACTTTCC-3’) e R5 (5’-AGGGCTTTTCTTGCTGGTCT-3’). Os 

produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose 2%, corado com SYBR Safe 

DNA gel Stain (Life Technologies, Carlshad, CA) e visualizados em fotodocumentador. Na 

primeira reação, a identificação de um produto de 200 pb indica a presença do gene que codifica a 

Cre recombinase, enquanto a ausência dessa banda indica que o animal não apresenta esse 

transgene (Figura 4A). Na segunda reação, o genótipo de interesse homozigoto para Pkd1
cond

 foi 

identificado por meio da visualização de uma única banda de 250 pb (Figura 4B). Camundongos 

homozigotos para tal alelo e que expressam Cre recombinase, denominados Pkd1flox/flox:Nestincre, 

desenvolvem fenótipo cístico renal similar ao da DRPAD humana, enquanto animais que não 

expressam a Cre recombinase, Pkd1flox/flox, não apresentam fenótipo alterado e foram utilizados 
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como controles. 

 

Figura 4. Genotipagem dos camundongos para a presença ou ausência de Cre recombinase (A) e para a presença do 

alelo condicional Pkd1flox (B). A) Os animais M1, M2 e M5 são positivos para o transgene da Cre recombinase, 

enquanto M3 e M4 são negativos. B) Os animais M1-M5 apresentam o genótipo Pkd1flox/flox. CN: controle negativo; 

PM: marcador de tamanho de fragmentos de DNA (os intervalos entre as bandas são de 100 pb). Genótipos finais: M1, 

M2 e M5 - Pkd1flox/flox:Nestincre; M3 e M4 - Pkd1flox/flox. 

 

Exposição ao Tabagismo 

 

Fêmeas Pkd1flox/flox em idade reprodutiva foram expostas ao tabagismo e acasaladas com 

machos Pkd1flox/flox:Nestincre não expostos ao tabagismo e com 8 a 15 semanas de idade. O sistema 

de acasalamento foi temporário e poligâmico. A cópula foi detectada pela observação diária da 

presença do tampão genital (plug) nas fêmeas e, uma vez detectado, as fêmeas prenhas foram 

separadas e mantidas em gaiolas individuais. A exposição ao tabaco seguiu por todo o período 

gestacional e todo o período experimental pós-nascimento. Esse desenho experimental permitiu que 

camundongos císticos (Pkd1flox/flox:Nestincre) e seus respectivos controles (Pkd1flox/flox) fossem 

expostos à fumaça de cigarro desde a concepção até 18 semanas de idade. Os grupos controle 

incluíram animais císticos e não císticos não expostos ao tabagismo. 

Nosso protocolo de exposição à fumaça do cigarro baseou-se em estudos prévios que 

utilizam um número de cigarros e tempo equivalentes aos que nossos camundongos foram expostos 

112-114.  O protocolo de exposição à fumaça de cigarro foi realizado em dois períodos de 30 min, 

com intervalo mínimo de 4 h entre eles, cinco vezes por semana. A exposição foi realizada em uma 

caixa de polipropileno de 53 x 39 cm de base e 15 cm de altura, no interior de uma capela de 

exaustão de gases. A caixa plástica possui três aberturas: uma na parte superior, para saída de ar e 

fumaça, e duas laterais, uma para entrada de ar sintético e outra para entrada de fumaça de cigarro 
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(Figura 5). O fluxo de entrada de ar sintético foi controlado por um fluxômetro conectado a um 

torpedo de ar comprimido e mantido em 1,5-2,0 L/min. A fumaça de cigarro foi aspirada para 

dentro da caixa por um sistema Venturi conectado a um cigarro acesso. Esse sistema foi constituído 

por uma tubulação suavemente cônica, onde o fluxo laminar de ar comprimido passa de uma região 

de maior para uma de menor diâmetro. Com isso, há aceleração do fluxo de ar e consequente 

redução da pressão nesse ponto (efeito Venturi), permitindo a aspiração da fumaça do cigarro. A 

redução na pressão ocorrida no ponto de redução do diâmetro do tubo é dependente do fluxo de ar 

mantido e é monitorada por um manômetro de coluna de água acoplado ao sistema Venturi. Desse 

modo, o controle da pressão e do fluxo de ar sintético na segunda entrada permite a regulação da 

quantidade de fumaça aspirada para o interior da caixa. 

A concentração alvo de monóxido de carbono (CO) no interior da caixa foi de 250 a 350 

ppm, variação equivalente a níveis não tóxicos de carboxiemoglobina no sistema de exposição 

empregado 115. Esse cenário corresponde à queima de sete a nove cigarros por período de 30 min. A 

monitorização da concentração de CO no interior da caixa foi realizada por um sensor de CO 

(Toxi-Oxy, Biosystems, Connecticut, EUA). Os cigarros utilizados foram da marca Derby (maço 

vermelho, Souza Cruz); os teores de alcatrão, nicotina e CO presentes na fumaça estão 

apresentados na tabela 1. 

 

Figura 5. Esquema ilustrativo do sistema de exposição ao tabagismo. 
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Tabela 1. Teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na fumaça de cigarros da marca 

Derby (maço vermelho). 

Componente Concentração 

Alcatrão 10 mg/cigarro 

Nicotina 0,8 mg/cigarro 

Monóxido de carbono 10 mg/cigarro 

 

Grupos Experimentais 

 

Nosso estudo incluiu quatro grupos experimentais: 1) camundongos machos 

Pkd1flox/flox:Nestincre 
(Cístico, CI); 2) Pkd1flox/flox:Nestincre expostos ao tabagismo (Cístico Fumante, 

CIF); 3) Pkd1flox/flox não expostos ao tabagismo (Não Cístico, NC) e 4) Pkd1flox/flox 
expostos ao 

tabagismo (Não Cístico Fumante, NCF). É importante ressaltar que a exposição materna 

gestacional ao tabagismo é capaz de induzir programação fetal associada a complicações renais 116. 

Dessa forma, a inclusão do grupo controle de camundongos não císticos expostos à fumaça de 

cigarro foi fundamental. Ao permitir a análise dos efeitos potenciais da exposição ao tabagismo 

sobre o fenótipo renal de camundongos selvagens, pudemos distinguir seus efeitos sobre a doença 

renal associada à deficiência de Pkd1 de seus efeitos deletérios basais. 

O fluxograma experimental relacionado a cada análise experimental aplicada encontra-se 

apresentado na figura 6.  

 

Figura 6. Fluxograma experimental do estudo. 
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Análises Bioquímicas 

 

Os camundongos foram submetidos a coleta de sangue por acesso retro-ocular. Após 

coagulação, as amostras foram centrifugadas, de modo a obter o soro. A mensuração da ureia sérica 

(SU) foi realizada por método enzimático-colorimétrico, utilizando o kit Uréia CE de acordo com as 

instruções do fabricante (Labtest, MG, Brasil). A concentração de creatinina sérica (SCr) e urinária 

(UCr) foram obtidas por ensaio colorimétrico baseado na reação de Jaffé modificada, utilizando 

respectivamente os kits Creatinina KB02-H1D e K002-H1, (Arbor Assays, Ann Arbor, Michigan, 

EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 

As determinações das concentrações séricas de Na+ (SNa) e K+ (SK) foram realizadas 

utilizando o analisador de eletrodo seletivo de íons Easylyte (Medica Corp., Bedford, MA), 

obedecendo aos protocolos de uso, manutenção e calibração fornecidas pelo fabricante. As 

mensurações das concentrações urinárias de Na+ (UNa) e K+ (UK) foram realizadas utilizando a 

mesma metodologia. As frações de excreção de Na+ (FENa) e K+ (FEK) foram obtidas a partir das 

equações FENa = (UNa x SCr)/(SNa  x UCr) x 100 e FEK  = (UK  x SCr)/(SK x UCr) x 100, 

respectivamente. 

 

Ultrassonografia Renal 

 

A análise ultrassonográfica renal foi realizada com o equipamento de ultrassom Vevo 2100 

(VisualSonics Inc., Toronto, Canada), com transdutor de 40 mHz, em animais CI e CIF de 16 

semanas de idade. Os camundongos foram pré-anestesiados em uma câmara fechada, ventilada 

com mistura titulável de oxigênio e isoflurano. Em seguida, o animal foi retirado desta câmara e 

colocado em decúbito ventral em placa aquecida a 40
o
C, com a extremidade cranial introduzida 

em tubo com aporte contínuo de isoflurano. As patas foram fixadas a eletrodos que convertem o 

sinal em frequência cardíaca e curva eletrocardiográfica, utilizadas para monitoração durante o 

procedimento. Uma vez fixados na placa aquecida, os animais foram submetidos a tricotomia da 

região dorsal. A seguir, uma camada de gel foi aplicada entre a pele e o transdutor para obtenção 

das imagens. A partir de então imagens bidimensionais foram adquiridas para cada rim e as 

medidas dos três eixos renais realizadas, com o objetivo de mensurar o volume renal total (VRT) 

(Figura 7) 117. Este valor foi calculado com base na equação modificada de volume do elipsoide: 
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VRT = 4/3 x π x [(eixo dorso-ventral + largura)/4]
2 
x (eixo sagital)/2 

Em seguida, o transdutor percorreu cada rim de um pólo a outro, gerando um filme de 

cortes axiais composto por 200 imagens e com duração de 3 s. A análise desta sequência foi 

utilizada para o cálculo do volume de cada cisto, uma vez que as sequências obtidas permitem 

identificar o maior diâmetro dos mesmos (Figura 7). Utilizamos a média de dois eixos 

perpendiculares para determinar o diâmetro médio de cada cisto e, assim, estimar seu volume. 

Assumindo uma estrutura aproximadamente esférica para os cistos, seu volume foi calculado a 

partir da equação:  

Volume cístico individual = 4/3 x π x (raio)
3

 

Após a etapa de varredura, o procedimento foi encerrado, substituindo o fluxo de isoflurano 

por oxigênio de modo a permitir a recuperação anestésica do animal. 

O índice cístico global (ambos os rins) foi obtido a partir da equação abaixo. 

Índice cístico global (%) = (soma dos volumes dos cistos de ambos os rins) x 100 

Soma dos volumes renais 

 

Figura 7. Metodologia aplicada para obtenção do volume renal e do índice cístico a partir de ultrassonografia. Rim 

esquerdo em animal de genótipo Pkd1flox/flox:Nestincre . (A) corte sagital, com medida do maior eixo; (B) corte axial, 

com medida do eixo dorso-ventral e da largura renal. Em verde, a medida dos eixos perpendiculares de um cisto em 

seu maior diâmetro. 

 

Análise Ecocardiográfica 

 

O estudo ecocardiográfico foi realizado no mesmo aparelho utilizado para a 

ultrassonografia renal.  Os procedimentos básicos foram semelhantes aos descritos para 
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ultrassonografia renal, exceto pelo posicionamento do animal na placa aquecida, que foi de 

decúbito dorsal, com o tórax submetido à tricotomia. As aquisições realizadas utilizando o modo 

unidimensional (modo M) permitiram analisar os seguintes parâmetros: diâmetro do septo 

interventricular na diástole (DSVI), diâmetro da parede posterior do ventrículo esquerdo (VE) na 

diástole (DPPVE), diâmetro interno do VE na sístole (DIVEs), diâmetro interno do VE na diástole 

(DIVEd) e o diâmetro do átrio esquerdo (AE). O DSVI, DPPVE, DIVEs e DIVEd foram utilizados 

para calcular a fração de encurtamento do VE (FEnVE) e a massa do VE (MVE). As aquisições de 

imagens no modo bidimensional (modo B) foram utilizadas para a análises do volume do VE na 

sístole (VVEs) e do volume do VE na diástole (VVEd), medidas utilizadas no cálculo da fração de 

ejeção do VE (FEVE) pelo método de Simpson 118. Analisamos também as aquisições de imagens 

de Doppler tecidual, pico de velocidade sistólica (S´), tempo de relaxamento isovolumétrico 

(TRIV), tempo de contração isovolumétrica (TCIV), tempo de ejeção (b), seguida do cálculo do 

índice de performance do miocárdio (IPM) e índice de performance miocárdica do ventrículo 

direito (IPMVD) 119.  

A pressão média da artéria pulmonar (PMAP) foi estimada através do tempo de aceleração 

(TA) pulmonar medido por Doppler pulsátil na sístole da artéria 120. Análisamos ainda, a integral 

velocidade-tempo do fluxo sistólico total em via de saída de ventrículo direito (VTIVSVD).  

Fórmulas: 

FEn (%) = 100 x (DIVEd – DIVEs) / DIVEd 

FEVE (%) = 100 x (VVEd-VVEs) / VVEd 

MVE = 0,8 x [(DIVEd + DPPVE + DSIV)3 – (DIVEd)3] + 0,6 

IPM = TCIV + TRIV / b 

PMAP = 79 – (0,45 x TA) 

 

Por fim, avaliamos as medidas de deformação miocárdica (strain) e da taxa de deformação 

(strain rate), obtidas através do rastreamento das marcas acústicas (speckle-tracking) derivadas de 

ecocardiografia bidimensional nos eixos curto e longo da região para-esternal 121 (Bauer et al., 

2011). Todas as imagens foram adquiridas a uma freqüência de 200 quadros/s e a uma 

profundidade de 11 mm. A aquisição das imagens foi conduzida por um investigador experiente, 

utilizando um algoritmo de análise previamente validado (VevoStrain, VisualSonics Inc, Toronto, 

Canadá) (Bauer et al., 2011). 
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Registro Direto da Pressão Arterial Média 

 

A aferição da pressão arterial média (PAM) foi realizada em animais com 13 semanas de 

idade em grupos experimentais exclusivos para esta análise. O registro foi realizado em animais 

com 13 semanas de idade. Os camundongos foram anestesiados com isoflurano inalatório, em dose 

(1,5% em O2) suficiente para sedação completa mas sem comprometimento autonômico 

perceptível. Um catéter de 4,0 cm de comprimento (Micro-Renathane, Braintree Science Inc, 

EUA), 0,40 mm de diâmetro externo e 0,25 mm de diâmetro interno foi inserido na artéria carótida 

direita 122. Antes da implantação, o catéter foi preenchido com solução de NaCl 0,9% heparinizada 

(50 UI/mL) e ocluído com um pino de metal. O catéter foi então exteriorizado na nuca do animal 

com auxílio de um trocáter. Após sutura das incisões, o mesmo foi acoplado a um transdutor de 

pressão conectado a um sistema de aquisição de dados (BIOPAC Systems, Santa Barbara, CA) para 

aferição da PAM (mmHg). O protocolo de registro dos dados foi efetuado 24h após o procedimento 

cirúrgico, de modo a permitir recuperação e adaptação do animal ao sistema. 

 

Coleta dos Tecidos 

 

Seguindo-se ao procedimento anestésico, os camundongos foram submetidos a toracotomia, 

inserção de um catéter no ventrículo esquerdo e um corte no átrio direito para drenagem do sangue. 

Seguiu-se, então, perfusão com solução salina 2 mL/min usando a bomba Minipuls3 (Gilson Inc., 

Middleton, WI, EUA), até exsanguinação completa. O procedimento foi finalizado com a coleta 

dos órgãos e tecidos. Os rins, fígado, pulmões e coração foram pesados, avaliados 

macroscopicamente e destinados a processamento histológico ou criopreservação. O rim direito, 

parte do fígado e parte do coração foram fixados em formaldeído 4% por cerca de 24 h e, a seguir, 

processados em uma série graduada de etanol, incluídos em parafina e submetidos a cortes 

histológicos com espessura de 3 µm. O rim esquerdo, parte do tecido cardíaco, parte do fígado e 

pulmões, por sua vez, foram congelados em nitrogênio liquído, armazenados em freezer -80 ºC e 

utilizados nas análises de natureza molecular.  
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Quantificação de Fibrose 

 

Cortes histológicos de rim e coração foram corados pela técnica picrosírius 0,2% (Sirius 

Red, Direct Red 80, Milwaukee, EUA) e analisados em microscópio óptico equipado com um 

polarizador de luz. O sistema constitui-se em uma câmara fotográfica acoplada a um microscópio 

Olympus BX-51, do qual foram obtidas imagens em monitor. Cada lâmina foi digitalizada em 

quinze campos aleatórios para tecido renal, sendo 12 corticais e três medulares e 10 campos 

aleatórios para tecido cardíaco com aumento de até 400x. Essas imagens foram então processadas 

no software Image ProPlus 6.0, de modo a permitir a quantificação do colágeno através da seleção 

de tonalidades birrefringentes avermelhadas, alaranjadas ou esverdeadas. O resultado foi expresso 

pela razão entre a área do conteúdo de colágeno e a área total 123, 124. 

 

Quantificação de Proliferação Celular 

 

A análise de proliferação celular foi realizada pela reação de imunohistoquímica para o 

marcador Ki-67. Para tanto, as lâminas foram desparafinizadas, hidratadas em uma bateria de xilol-

álcool e submetidas à recuperação antigênica em tampão citrato (10 mM, pH 6,0) por calor úmido 

em panela a vapor durante 40 min. Após o resfriamento das lâminas, as mesmas foram lavadas em 

água destilada e submersas em solução de bloqueio de peroxidase endógena (H2O2 3%), 2 vezes por 

10 min. Para redução de sinais inespecíficos na reação, foi realizada incubação em PBS (Phosphate 

Buffered Saline; 0,01 M, pH 7,4) com leite em pó desnatado 6% (Molico, Nestlé, Brasil) por 30 

min a 37ºC. Posteriormente, cada lâmina foi incubada overnight a 4
o
C com anticorpo primário anti-

Ki-67 (rabbit Monoclonal, ab16667, ABCAM, Cambridge, UK), diluído 1:50 em PBS acrescido  

de albumina sérica bovina (BSA) 1%. Em cada reação foi incluída uma lâmina controle negativo, 

na qual o anticorpo primário foi substituído apenas pelo diluente, assim como uma lâmina controle 

positivo, contendo secção de baço de camundongo. No dia seguinte, as lâminas foram lavadas em 

PBS e incubadas com o polímero EnVision + Dual Link System-HRP (Dako, Carpinteria, EUA) 

durante 30 min à temperatura ambiente (TA). A seguir, as lâminas foram lavadas novamente com 

PBS e reveladas com o substrato cromogênico DAB (Dako, Carpinteria, EUA) por 

aproximadamente 10 min e contracoradas com Hematoxilina (Dako, Carpinteria, EUA). Foram 

contados núcleos positivos e núcleos totais em dez campos diferentes. Em cada secção renal foram 

analisados oito campos corticais e dois medulares, no aumento de 400x. As taxas de proliferação 
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celular foram expressas como a relação entre o número de núcleos positivos para Ki-67 e o número 

total de núcleos contados. 

 

Quantificação de Apoptose 

 

A análise de apoptose celular foi realizada pela técnica de imunohistoquímica para caspase-

3 clivada. As lâminas foram inicialmente desparafinizadas, hidratadas e submetidas a recuperação 

antigênica em panela de vapor por 35 min em tampão citrato pH 6,0 (Target retrieval solution 

concentrated 10X, Dako, Carpinteria, EUA). Após lavagens em água corrente e água destilada 

procedeu-se o bloqueio da peroxidase endógena da mesma forma que foi descrito para proliferação 

celular. Para evitar ligações inespecíficas, realizamos ainda um bloqueio com o reagente Rodent 

Block M (BioCare Medical, Concord, CA) por 30 min a 37°C e um bloqueio de cargas com o 

reagente CAS-BlockTM (Invitrogen, San Fransisco, EUA) por 10 min a 37°C. Cada lâmina foi 

então incubada com um o anticorpo primário overnight a 4°C (CP229B, BioCare Medical, 

Concord, CA), diluído em PBS e acrescido de BSA 1% (1:50 para tecido cardiácos e 1:100 para 

tecido renal). No dia seguinte, as lâminas foram lavadas em PBS e incubadas com o polímero 

Rabbit on Rodent HRP-Polymer (BioCare Medical, Concord, CA) durante 30 min a 37°C. Após 

lavagem em PBS, as lâminas foram reveladas com o substrato cromogênico DAB (Dako, 

Carpinteria, EUA) por 5 min e contracoradas com hematoxilina de Carazzi. Em cada secção de 

tecido foram analisados 10 campos no aumento de 400x, sendo no rim oito campos corticais e dois 

medulares e no coração 10 campos aleatórios. As taxas de apoptose foram expressas como a 

relação entre o número de células positivas e o número total de células contadas. 

 

Avaliação da Concentração Renal de Glutationa 

 

A determinação da concentração renal de glutationa (GSH) foi realizada utilizando o 

Glutathione Fluorescent Detection kit (K006-F1, Arbor Assays, Michigan, EUA) de acordo com as 

instruções do fabricante. O tecido foi inicialmente lavado repetidamente em PBS gelado e, em 

seguida, transferido para papel de filtro para registro de seu peso na ausência de umidade. O tecido 

foi então homogeneizado a 10 mg/250 μL em tampão fosfato 100 mM gelado, pH 7. A seguir o 

homogenato foi centrifugado a 16.000 g por 10 min a 4°C e uma alíquota do sobrenadante foi 

coletada para determinação da concentração de proteína. Uma segunda alíquota do sobrenadante foi 

adicionada a um volume igual de SSA 5% (ácido 5-sulfosalicílico dihidratado) gelado para 

desproteinização. Essa mistura foi então incubada por 10 min a 4°C, centrifugada a 16.000 g por 10 
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min a 4°C e o sobrenadante coletado. Pipetou-se 50 μL do sobrenadante nas placas de reação e em 

seguida adicionou-se 25 μL do reagente ThioStar, seguido de um período de incubação de 15 min à 

TA. Em sequência adicionou-se 25 μL de uma mistura de reagentes contendo NADPH 10% e 

glutationa redutase 10%, diluídos em tampão fornecido pelo kit.  Após um segundo período de 

incubação de 15 min, o produto fluorescente foi lido a um comprimento de onda de 510 nm em um 

leitor de placas fluorescentes com excitação a 390 nm. A quantidade total de GSH medida foi então 

normalizada para o conteúdo de proteína. 

 

Determinação de Concentração Renal das Substâncias Reativas com Ácido Tiobarbitúrico 

(TBARS) 

 

Utilizamos o kit de ensaio Oxiselect TBARS assay kit (Cell Biolabs, San Diego, CA) para 

mensuração de TBARS. Inicialmente o tecido renal foi pesado e homogeneizado a 100 mg/mL 

suspenso em PBS contendo hidroxitolueno butilado (BHT). O homogenato foi centrifugado a 

10.000 g por 5 min. O sobrenadante foi coletado para ensaio de acordo com o protocolo do 

fabricante. 100 μL de solução de lise contendo dodecil sulfato de sódio (SDS) foram adicionados a 

100 μL do homogenato ou do padrão de malondialdeído (MDA) e incubados à TA por 5 min. Cada 

amostra e padrão foram incubados com 250 μL de reagente ácido tiobarbitúrico (TBA) 5,2 mg/mL 

(pH 3,5) a 95°C por 50 min e então lidos em espectrofotômetro em 532 nm. O conteúdo de MDA 

nas amostras foi determinado usando a curva padrão do MDA. Os resultados foram normalizados 

para o contéudo de proteína. 

  

RT-PCR em Tempo Real  

 

As amostras de tecidos congeladas em nitrogênio líquido e estocadas a -80°C foram 

utilizadas para extração de RNA total com o reagente Trizol
TM 

(Invitrogen, Carlsbad, CA). 

Fragmentos dos tecidos renais foram pesados e homogeneizados em Trizol na proporção de 100 

mg de tecido/mL. A suspensão foi incubada a temperatura ambiente por 5 min e foi acrescentado 

clorofórmio 200 μL/mL de Trizol. A seguir o material foi vigorosamente agitado e centrifugado a 

12.000 g por 15 min a 4°C. A fase aquosa superior foi transferida para um tubo limpo com 500 μL 

de isopropanol/mL de Trizol para precipitação do RNA. Seguiu-se uma nova centrifugação a 

12.000 g por 15 min a 4°C. O sobrenadante foi então removido e descartado, enquanto o 

precipitado foi lavado duas vezes com etanol 75% com centrifugação a 7.500 g por 10 min a 4°C. 
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Após secagem, o RNA foi ressuspendido em água livre de RNase. A quantificação de RNA foi 

realizada em espectrofotômetro Qubit 2.0, utilizando o kit RNA Broad Range (BR) (Thermo Fisher, 

Massachusetts, EUA). Também avaliamos a integridade do RNA por meio de eletroforese capilar 

no equipamento Tape Station 2200 (Agilent, California, EUA). 

A síntese de cDNA foi feita a partir de 2 μg de RNA total, utilizando oligonucleotídeos 

complementares à cauda poli-A do RNAm. As amostras de RNA foram previamente tratadas com 

DNAse (RQ1 RNAse free DNAse, Promega, Fitchburg, WI, EUA) e direcionadas para a reação de 

transcrição reversa utilizando o kit ImProm-II (Promega), seguindo as instruções do fabricante. As 

reações de PCR em tempo real foram realizadas no equipamento StepOne Plus (Thermo-Fisher) 

utilizando o kit TaqMan (Applied Biosystems, Warrington, UK) para ensaios específicos para os 

genes, Il1b (Mm00434228_m1) e Tgfb1 (Mm01178820_m1), e para o gene Gapdh 

(Mm99999915_g1) como controle endógeno das reações. Os resultados dos produtos das reações 

de qPCR foram quantificados pelo método relativo ΔΔCt e apresentados em unidades arbitrárias 

(UA). 

 

Análise Estatística 

 

Os dados foram classificados em paramétricos e não paramétricos com base no teste de 

Shapiro-Wilks. Os dados paramétricos foram expressos por média e desvio padrão da amostra. 

Quando comparados quatro grupos independentes com variâncias semelhantes de acordo com o 

teste de Bartlet, utilizamos análise de variância de uma via para medidas não repetidas com pós-

teste de Tukey, pós-teste de diferença mínima significante (teste de Tukey modificado) ou pós-teste 

de Benjamini, Krieger e Yekutieli. Quando comparados quatro grupos independentes com 

variâncias diferentes de acordo com o teste de Bartlet, foi utilizada análise de variância de uma via 

para medidas não repetidas e não homocedásticas com pós-teste de Dunnet C. Os dados não 

paramétricos foram apresentados como mediana e quartis inferior e superior, e comparados entre si 

através do teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Müller-Dunn, Simes-Hochber ou Benjamini, 

Krieger e Yekutieli. Consideramos para todo o estudo risco α ≤ 5% de cometer erro tipo I ou de 1ª 

espécie e risco β ≤ 20% de cometer erro tipo II ou de 2º espécie. Os programas estatísticos 

empregados foram SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY), Systat 13.0 (Systat Software, San Jose, CA) e 

GraphPad 7.0 (Prism Software, GraphPad Software, La Jolla, CA). 
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Viabilidade do Modelo Experimental e Efeitos Sistêmicos do Tabagismo 

 

A exposição ao tabagismo foi realizada da concepção até 18 semanas de idade. Para 

confirmação da viabilidade do protocolo experimental, analisamos alguns parâmetros 

fundamentais. O primeiro foi o tamanho médio das ninhadas. Em nossas condições experimentais 

cada fêmea prenha pariu em média sete filhotes por ninhada. De acordo com o Jackson Laboratory, 

especializado em animais geneticamente modificados, o tamanho médio das ninhadas de animais 

isogênicos C57BL6 é de sete filhotes, indicando que nosso protocolo experimental não é 

embrionicamente letal 125. Observamos também que a frequência genotípica seguiu o padrão 

mendeliano de herança, com 51% de filhotes com a presença do transgene da Cre recombinase e 

49% com ausência do mesmo. Esses dados demonstram que a exposição ao tabagismo não exerceu 

pressão seletiva deletéria sobre os animais císticos durante o desenvolvimento embrionário. De 

forma similar, não observamos seleção da exposição ao tabagismo em relação ao sexo dos animais.  

Não observamos diferença significante de sobrevida na idade de 18 semanas entre os quatro 

grupos analisados. Observamos, entretanto, uma tendência não significante de redução de 

sobrevida nos animais CIF comparados a NC (p=0,083; Figura 8). 

  

 

Figura 8. Análise comparativa de sobrevida entre os grupos CI (n=14), CIF (n=21), NC (n=20) e NCF (n=20). Os 

dados foram comparados utilizando o teste de Log-rank. 
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Avaliações Biométricas 

 

Nosssos resultados revelaram PC significantemente menor em camundongos CIF 

comparados a CI na idade de 16 semanas [23,0 g (22,1-23,7) vs 27,2 g (26,1-28,0); p<0,001] e uma 

tendência de diminuição em comparação a NC (p=0,056) (Figura 9, Tabela 2). Os animais CI 

também apresentaram maior PC que NC [vs 24,6 g (22,7-27,1); p<0,05] e que NCF [vs 24,0 g 

(22,9-25,6); p<0,001). 

Avaliamos também o peso renal, peso do coração e peso do fígado normalizados pelo PC 

obtido no final do período experimental, após a eutanásia dos animais na idade de 18 semanas. 

Animais CIF apresentaram a razão peso renal/PC maior que a dos animais NCF [18,7 mg/g (15,4-

30,9) vs 13,2 mg/g (12,1-13,7); p<0,001] e que NC [vs 13,6 mg/g (12,3-14,8); p<0,01] (Figura 10, 

Tabela 2).  Camundongos CI também apresentaram a razão peso renal/PC significantemente maior 

que a do grupo NCF [16,0 mg/g (13,4-21,1) vs 13,2 mg/g (12,1-13,7); p<0,01] e que a de NC [vs 

13,6 (12,3-14,8); p<0,05). 

A análise da razão peso do coração/PC não revelou diferenças significantes entre os quatro 

grupos (Figura 11, Tabela 2).  

Também não observamos diferenças significantes para a razão peso do fígado/PC entre 

animais CI, CIF, NC e NCF (Figura 12, Tabela 2). 

 

 

Figura 9. Análise comparativa do peso corporal entre os grupos CI, CIF, NC e NCF. Os parâmetros foram comparados 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis com os valores de p corrigidos para False Discovery Rate (FDR) usando o método 

proposto por Benjamini, Krieger and Yekutieli. Os resultados foram expressos em mediana e intervalo interquartil. 

*p<0,05 e ***p<0,001.  
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Figura 10. Análise comparativa da razão peso renal/peso corporal entre camundongos CI, CIF, NC e NCF. Para essa 

comparação foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis com os valores de p corrigidos para False Discovery Rate (FDR) 

usando o método proposto por Benjamini, Krieger and Yekutieli. Os resultados foram expressos em mediana e 

intervalo interquartil. *p<0,05, ***p<0,01 e ***p<0,001. 

 

Figura 11. Análise comparativa da razão peso do coração/peso corporal entre camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Utilizamos para essas comparações o teste de Kruskal-Wallis, com os resultados expressos em mediana e intervalo 

interquartil. 

 

Figura 12. Análise comparativa da razão peso do fígado/peso corporal entre camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Utilizamos o teste de Kruskal-Wallis para essas comparações, com os resultados expressos em mediana e intervalo 

interquartil. 
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Tabela 2. Peso corporal, razão peso renal/peso corporal, razão peso do coração/peso corporal e 

razão peso do fígado/peso corporal em camundongos CI, CIF, NC e NCF.  

Parâmetros CI CIF NC NCF 

PC (g) 27,2 (26,1-28,0)bccc n=12 23,0 (22,1-23,7)aaab n=8  24,6 (22,7-27,1) n=16 24,0 (22,9-25,6) n= 17 

Razão Peso Renal/PC 

(mg/g) 
16,0 (13,4-21,1)bcc n=12  18,7 (15,4-30,9)bbccc n=9 13,6 (12,3-14,8) n=15 13,2 (12,1-13,7) n=17 

Razão Peso Coração/PC 

(mg/g)  
5,37 (4,73-5,63) n=12 5,87 (5,16-6,67) n=9 5,31 (5,04-5,75) n=15 5,31 (4,86-6,01) n=17 

Razão Peso Fígado/ PC 

(g) 
42,5 (40,1-49,1) n=12 48,7 (45,6-50,1) n=9 44,1 (40,9-47,4) n=15 43,9 (35,4-49,7) n=17  

 

Os dados não paramétricos foram comparados com o teste de Kruskal-Wallis, com os resultados apresentados em 

mediana e intervalo interquartil. aaap<0,001 vs CI; bp<0,05 vs NC; bbp<0,01 vs NC;ccp<0,01 vs NCF; cccp<0,001 vs NCF. 

 

Análises Bioquímicas 

 

Analisamos os níveis de SU como indicador da função renal nos quatro grupos 

experimentais, na idade de 17 semanas. Camundongos CIF apresentaram SU mais elevada que seus 

controles císticos não fumantes [104,2 mg/dL (85,7-115,9) vs 75,6 mg/dL (67,8-82,2); p<0,05] e 

que animais não císticos não fumantes [vs 66,4 mg/dL (62,6-74,6); p<0,001] (Figura 13, Tabela 3). 

O grupo NCF também cursou com aumento de SU em relação a seu controle NC [90,1 mg/dL 

(84,4-105,7) vs 66,4 mg/dL (62,6-74,6); p<0,01]. Não observamos, contudo, diferença significante 

entre camundongos CI e NC e entre CIF e NCF. 

Não observamos diferenças significantes de FENa e FEK entre os grupos (Figura 14A e B, 

Tabela 3). Também não detectamos diferenças nas concentrações séricas de Na+ e K+ entre os 

grupos (Figura 15A e B, Tabela 3).  
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Figura 13. Análise comparativa da concentração sérica de ureia entre camundongos CI, CIF, NC e NCF. Essas 

comparações foram realizadas usando o teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Müller-Dunn. Os resultados foram 

expressos em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001. 

 

A        B                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análises comparativas da fração de excreção de Na+ (FENa) (A) e de K+ (FEK) (B) entre os grupos CI, CIF, 

NC e NCF. Utilizamos o teste de Kruskal-Wallis para essas comparações, com os resultados expressos em mediana e 

intervalo interquartil. 

 

A        B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análises comparativas das concentrações séricas de Na+ (A) e de K+ (B) entre os grupos CI, CIF, NC e 

NCF. Essas comparações foram realizadas usando o teste de Kruskal-Wallis. Os resultados foram expressos em 

mediana e intervalo interquartil. 
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Tabela 3. Concentração sérica de ureia, fração de excreção de Na+, fração de excreção de K+, 

concentração sérica de Na+ e concentração sérica de K+ em animais CI, CIF, NC e NCF. 

Parâmetros CI CIF NC NCF 

SU (mg/dL) 75,6 (67,8-82,2) n=10  104,2 (85,7-115,9)abbb n=12  66,4 (62,6-74,6) n=8 90,1 (84,4-105,7)bb n=9  

FENa (%) 0,69 (0,57-0,85) n=8 0,45 (0,28-0,57) n=10 0,44 (0,34-0,58) n=8 0,59 (0,50-0,77) n=6 

FEK (%) 34,4 (25,0-40,9) n=8 33,5 (28,5-46,5) n=10 33,7 (30,4-38,8) n=8 34,0 (30,0-37,2) n=6 

SNa (mEq/L)  172,0 (168,8-174,0) n=8 172,8 (169,2-176,2) n=10 169,9 (164,6-175,5) n=11 172,5 (169,7-174,4) n=6 

SK (mEq/L)  5,39 (5,25-5,89) n=8 5,69 (5,30-6,31) n=10 5,40 (4,95-5,78) n=11 5,66 (5,15-5,87) n=6 

 

SU, FENa, FEK, SNa e SK foram comparados com o teste de Kruskal-Wallis, com resultados apresentados como mediana 

e intervalo interquartil.  ap<0,05 vs CI; bbp<0,01 vs NC; bbbp<0,001 vs NC. 

 

Análises por Ultrassonografia Renal  

 

Os estudos de ultrassonografia renal foram realizados em animais CI e CIF com 16 semanas 

de idade. Camundongos CIF apresentaram um índice cístico renal global maior que animais CI 

[17,4% (6,0-31,7) vs 4,6% (2,7-8,4); p<0,05] (Figura 16A). Imagens representativas dessa análise 

são mostradas na Figura 16B. 

A                                                   B 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. A) Análise comparativa do índice cístico renal global entre camundongos CI (n=11) e CIF (n=12). Esta 

comparação foi realizada usando o teste de Mann-Whitney, com os resultados expressos em mediana e intervalo 

interquartil, *p<0,05. B) Imagens representativas do fenótipo cístico renal na ausência e presença de tabagismo. 
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Análises por Ecografia 

 

Nossas análises funcionais da FEVE por meio do método de Simpson revelaram diminuição 

da FEVE em animais CIF e CI comparados a NC (34,4±10,5% e 39,9±11,1% vs 50,5±8,4%; 

p<0,01 e p<0,05, respectivamente) (Figura 17, Tabela 4). Nossos dados revelaram redução da 

fração de encurtamento do ventrículo esquerdo (FEnVE) em camundongos CIF comparados a NCF 

(17,3±8,4% vs 24,9±6,8%; p<0,05) e a NC (vs 26,7±6,0%; p<0,01) (Tabela 4). Observamos, ainda, 

uma tendência de redução da FEnVE nos animais CI comparados a NC (p=0,065). Observamos 

também uma tendência de redução no pico de velocidade sistólica (S´) em camundongos CIF 

comparados a NC (p=0,083). 

Nossas análises estruturais revelaram aumento no diâmetro interno do VE na sístole/PC 

(DIVEs/PC) e no diâmetro interno do VE na diástole/PC (DIVEd/PC) em animais CIF em 

comparação com CI [0,15±0,03 mm/g vs 0,12±0,02 mm/g; p<0,05 e 0,20 mm/g (0,17-0,19) vs 0,16 

mm/g (0,15-0,17); p<0,05, respectivamente] e NCF [vs 0,12±0,02 mm/g; p<0,05 e 0,16 mm/g 

(0,15-0,18); p<0,05, respectivamente] (Figuras 18A e B). Observamos, ainda, uma tendência não 

significante de redução de DIVEs/PC em animais CIF comparados a NC (p=0,055). Nessa linha, o 

volume do VE na sístole/PC (VVEs/PC) foi maior em camundongos CIF que NCF (2,32±0,94 μl/g 

vs 1,43±0,64 μl/g; p<0,05) e uma tendência não significante de aumento foi observada em animais 

CIF comparados a CI e NC (p=0,078 e p=0,078). Camundongos CIF apresentaram, também, 

aumento no diâmetro do átrio esquerdo/PC (AE/PC) em comparação com animais CI (Tabela 4). 

Não observamos diferenças significantes na relação massa do ventrículo esquerdo/PC (MVE/PC), 

no diâmetro do septo interventricular (DSIV) e no diâmetro da parede posterior do ventrículo 

esquerdo (DPPVE). 

A análise de parâmetros diastólicos não revelou diferenças significantes entre os grupos, 

apesar de tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIVE) ter sido numericamente maior nos 

animais CIF (Figura 19, Tabela 4). O tempo de desaceleração da onda E mitral (TD) não diferiu 

entre os grupos. 

O índice de performance do miocárdio (IPM) não diferiu entre os grupos analisados (Tabela 

4). As análises da integral velocidade-tempo do fluxo sistólico total em via de saída de ventrículo 

direito (VTIVSVD) e o índice de performance miocárdica do ventrículo direito (IPMVD) não 

apresentaram diferenças significantes entre os grupos (Tabela 4). A pressão média da artéria 
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pulmonar (PMAP), entretanto, foi menor em camundongos CIF comparados a animais CI 

(68,8±2,90 mmHg vs 71,9±2,38 mmHg; p<0,05) e NC (vs 72,2±3,09 mmHg; p<0,05) (Tabela 4). 

A deformação miocárdica (strain) circunferencial mostrou-se reduzida em camundongos 

CIF comparados a CI (-9,8±4,8% vs -14,5±3,2%; p<0,05), NCF (vs -17,4±3,3%; p<0,01) e NC (vs -

19,5±4,1%; p<0,001) (Figura 20A, Tabela 5). Este parâmetro também foi menor em animais CI que 

em NC (p<0,05). A taxa de deformação miocárdica (strain rate) circunferencial também foi menor 

em camundongos CIF que em CI [-3,11%/s (-3,58--2,84) vs -4,54%/s (-5,80--3,82); p<0,05], NCF 

[vs -5,39%/s (-5,70--4,86); p<0,01] e NC [vs -6,31%/s (-7,16--5,18); p<0,001] (Figura 20B, Tabela 

5). Esse parâmetro também foi diminuído em animais CI em comparação a NC (p<0,05). 

Camundongos CIF apresentaram diminuição de strain radial em relação a animais NC [13,4% 

(11,4-18,0) vs 26,5% (20,8-31,2); p<0,01]. Observamos também uma tendência não significante de 

redução de strain radial nos camundongos CIF comparados a NCF (p=0,087) e nos animais CI 

comparados a NC (p=0,058) (Figura 20C, Tabela 5). A taxa de strain radial, por sua vez, foi mais 

baixa em camundongos CIF que em NC [4,23%/s (3,80-4,60) vs 6,33%/s (6,12-8,17); p<0,01]. 

Observamos, também, tendência não significante de redução na taxa de strain radial em animais 

CIF em comparação com CI (p=0,086) e NCF (P=0,062) (Figura 20D, Tabela 5). Camundongos 

CI, por sua vez, apresentaram uma tendência de redução na taxa de strain radial comparados a NC 

(p=0,086). 

Neste estudo, não observamos diferenças significantes nos parâmetros de deformação 

miocárdica no eixo longo entre os grupos analisados (Tabela 5). 

 

Figura 17.  Análises comparativas da FEVE entre os grupos CI, CIF, NC e NCF. Esse parâmetro foi comparado por 

meio de ANOVA de uma via e pós-teste de Tukey. Os resultados foram expressos como média e desvio-padrão. 
*p<0,05 e **p<0,01. 
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Figura 18.  Análises comparativas da DIVEs/PC (A) e DIVEs/PC (B) entre os grupos CI, CIF, NC e NCF. Esse 

parâmetro foi comparado por meio de ANOVA de uma via com os valores de p corrigidos para False Discovery Rate 

(FDR) usando o método proposto por Benjamini, Krieger e Yekutieli. Os resultados foram expressos como média e 

desvio-padrão. *p<0,05. 

 

 

Figura 19.  Análises comparativas de TRIVE entre os grupos CI, CIF, NC e NCF. Utilizamos o teste de Kruskal-

Wallis para essas comparações, com os resultados expressos em mediana e intervalo interquartil. 
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Tabela 4. Parâmetros ecocardiográficos em animais CI, CIF, NC e NCF. 

Parâmetros CI CIF NC NCF 

Estrutura 

DSVI (mm) 0,73±0,16 n=13 0,69±0,10 n=8 0,75±0,07 n=8 0,69±0,07 =11 

DPPVE (mm) 0,68 (0,59-0,78) n=13 0,67 (0,62-0,75) n=8  0,68 (0,55-0,70) n=8 0,68 (0,65-0,81) n=11 

MVE/PC (mg/g) 3,29±0,86 n=13  3,62±0,88 n=8  3,69±1,03 n=8  2,93±0,61 n=11 

AE/PC (mm/g) 0,07±0,02b n=13 0,09±0,01a n=8 0,09±0,02 n=8 0,08±0,01 n=11 

DIVEs/PC (mm/g) 0,12±0,02 n=13 0,15±0,03ac n=8 0,13±0,03 n=8 0,12±0,02 n=11 

DIVEd/PC (mm/g) 0,16 (0,15-0,17) n=13 0,20 (0,17-0,19)ac n=8 0,18 (0,15-0,19) n=8 0,16 (0,15-0,18) n=11 

VVEs/PC (μl/g) 1,70±0,54 n=13 2,32±0,94c n=8 1,57±0,53 n=8 1,43±0,64 n=11 

VVEd/PC (μl/g) 2,79±0,56 n=13 3,36±0,75 n=8 3,06±0,97 n=8 2,67±0,87 n=11 

Função Sistólica 

FEVE (%) 39,9±11,1b n=11  34,4±10,5bb n=7  50,5±8,4 n=8  43,1±9,6 n=8 

FEn (%) 20,8±6,8 n=13 17,3±8,4bbc n=8 26,7±6,0 n=8 24,9±6,8 n=11 

S´ (mm/s) 15,3±3,5 n=13 12,8±6,3 n=8 16,3±2,9 n=8 15,8±2,0 n=9 

Função Diastólica 

TRIVE (ms) 25,6 (22,2-30,8) n=12 30,5 (24,9-39,2) n=8 26,7 (22,9-27,8) n=8 24,6 (21,4-28,4) n=10 

TD (ms) 18,3±3,8 n=11 21,5±5,4 n=7 21,2±4,6 n=8 19,9±5,9 n=9 

Outros Parâmetros  

IPM 0,67±0,17 n=13 0,77±0,22 n=7 0,64±0,08 n=7 0,71±0,15 n=10 

IPM VD 0,37 (0,33-0,51) n=11 0,36 (0,27-0,63) n=6  0,38 (0,32-0,51) n=8  0,46 (0,34-0,71) n=8  

VTIVSVD 19,7±5,4 n=12 19,3±6,7 n=7 20,8±4,6 n=8 22,8±3,8 n=11 

PMAP (mmHg) 71,9±2,4 n=12   68,8±2,9ab n=6  72,2±3,1 n=8 70,5±2,6 n=10 

 

DSIV: diâmetro do septo interventricular; DPPVE: diâmetro da parede posterior do ventrículo esquerdo; MVE/PC: 

massa do ventrículo esquerdo normalizada pelo peso corporal; AE/PC: diâmetro do átrio esquerdo normalizado pelo 

peso corporal; DIVEs/PC: diâmetro interno do ventrículo esquerdo na sístole normalizado pelo peso corporal; 

DIVEd/PC: diâmetro interno do ventrículo esquerdo na diástole normalizado pelo peso corporal; VVEs/PC: volume 

sistólico do ventrículo esquerdo normalizado pelo peso corporal; VVEd/PC: volume diastólico do ventrículo esquerdo 

normalizado pelo peso corporal; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo. FEnVE: fração de encurtamento do 

ventrículo esquerdo; S’: pico de velocidade sistólica; TRIVE: tempo de relaxamento isovolumétrico do ventrículo 

esquerdo; TD: tempo de desaceleração da onda E mitral; IPM: índice de performance miocárdica; IPMVD: índice de 

performance miocárdica do ventrículo direito; VTIVSVD: integral velocidade-tempo do fluxo sistólico total em via de 

saída de ventrículo direito; e PMAP: pressão média da artéria pulmonar. Os dados paramétricos foram comparados por 

meio de ANOVA de uma via, com resultados expressos em média e desvio-padrão. Os dados não paramétricos foram 

comparados com o teste de Kruskal-Wallis, com os resultados apresentados em mediana e intervalo interquartil. 
ap<0,05 vs CI; bp<0,05 vs NC; bbp<0,01 vs NC;cp<0,05 vs NCF. 
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Figura 20. Análises comparativas da deformação miocárdica no eixo curto entre os grupos CI, CIF, NC e NCF. (A) 

strain circunferencial, (B) taxa do strain circunferencial, (C) strain radial e (D) taxa de strain radial. Os dados 

paramétricos foram comparados por meio de ANOVA de uma via e pós-teste de Tukey, com os resultados expressos 

em média e desvio-padrão. Os dados não paramétricos foram comparados com teste de Kruskal-Wallis com os valores 

de p corrigidos para False Discovery Rate (FDR) usando o método proposto por Benjamini, Krieger e Yekutieli. Os 

resultados foram apresentados em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001. 
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 Tabela 5. Parâmetros de deformação miocárdica em camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Parâmetros CI CIF NC NCF 

Eixo Curto (%) 

Strain circumferential  -14,5±3,2b n=10 -9,75±4,8abbbcc n=8  -19,5±4,1 n=7 -17,4±3,3 n=7  

Taxa de strain 

circunferencial (×s-1) 
-4,54 (-5,80--3,82)b n=10  -3,11 (-3,58--2,84)abbbcc n=8  -6,31 (-7,16--5,18) n=7 -5,39 (-5,70--4,86) n=7 

Strain radial  18,4 (14,5-23,4) n=10 13,4 (11,4-18,0)bb n=8 26,5 (20,8-31,2) n=7 25,0 (16,9-26,1) n=7 

Taxa de strainradial (×s-1) 5,84 (4,87-6,34) n=10  4,23 (3,80-4,60)bb n=8  6,33 (6,12-8,17) n=7 5,74 (5,37-6,40) n=7 

Eixo longo (%) 

Strain longitudinal  -11,1 (-11,6--9,60) n=10 -8,88 (-12,6--8,05) n=8 -12,7 (-15,7--9,59) n=7 -9,20 (-11,1--8,60) n=6 

Taxa de strain longitudinal 

(×s-1) 
-4,23±0,87 n=10 -3,58±1,58 n=8  -5,17±1,29 n=7 -5,77±2,92 n=6  

Strain radial  15,0±6,32 n=10 13,6±6,89 n=8  19,0±3,97 n=7 15,0±3,20 n=6  

Taxa de strainradial (×s-1) 5,60±1,20 n=10 4,36±2,19 n=8  5,17±1,04 n=7 5,80±2,46 n=6  

 

Os dados paramétricos foram comparados por meio de ANOVA de uma via, com resultados expressos em média e 

desvio-padrão. Os dados não paramétricos foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis, com os resultados 

apresentados em mediana e intervalo interquartil. ap<0,05 vs CY; bp<0,05 vs NC; bbp<0,01 vs NC; bbbp<0,001;ccp<0,01 

vs NCS. 

 

Análise da Pressão Arterial Média 

 

A aferição da PAM, realizada na idade de 13 semanas por método invasivo direto, revelou 

níveis mais elevados em animais CI comparados a CIF (159,6±23,4 vs 132,4±16,2 mmHg; p<0,01), 

NC (vs 136,9±6,3 mmHg; p<0,05) e NCF (vs 124,3±12,9 mmHg; p<0,01) (Figura 21). 

 

Figura 21. Análise comparativa da pressão arterial média (PAM) entre os grupos CI (n=6), CIF (n=7), NC (n=6) e NCF 

(n=6). Esse parâmetro foi comparado por meio de ANOVA de uma via com os valores de p corrigidos para False 

Discovery Rate (FDR) usando o método proposto por Benjamini, Krieger e Yekutieli. Os resultados estão expressos em 

média e desvio-padrão. *p<0,05 e **p<0,01. 
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Estudos de Proliferação Celular  

 

As análises imunoistoquímicas para Ki-67 no epitélio renal tubular mostraram que em 

estado basal a marcação para Ki-67 é significantemente maior nos camundongos CI que NC 

[0,76% (0,53-1,60) vs 0,23% (0,19-0,27); p<0,001], efeito observado também entre CIF e NCF 

[2,36% (1,08-3,61) vs 0,92% (0,79-1,08); p<0,05] e NC [vs 0,23% (0,19-0,27); p<0,001] (Figura 

22A). Essa análise também revelou que o tabagismo aumentou a taxa de proliferação de células 

tubulares renais em animais NCF comparados a NC [0,92% (0,79-1,08) vs 0,23% (0,19-0,27); 

p<0,001] (Figura 22). Embora não significante, rins CIF apresentaram tendência de aumento da 

proliferação celular tubular em comparação a CI (p=0,060). 

A taxa de proliferação de células de revestimento cístico, por sua vez, foi maior em 

camundongos císticos fumantes que císticos não fumantes [2,40% (1,54-3,16) vs 1,31% (0,79-

1,50); p<0,05] (Figura 23A). 
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Figura 22. A) Análises comparativas da taxa de proliferação celular em epitélio renal tubular entre camundongos CI 

(n=9), CIF (n=10), NC (n=8) e NCF (n=8). Os dados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis com pós-

teste de Simes-Hochber. Os resultados foram expressos em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05 e ***p<0,001. B) 

Imagens representativas da marcação para Ki-67 em epitélio renal tubular de camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Aumento original, 400X. 
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Figura 23. A) Análise comparativa da taxa de proliferação celular em epitélio cístico renal entre camundongos CI 

(n=9) e CIF (n=10). Os dados foram comparados usando o teste de Mann-Whitney, com os resultados expressos em 

mediana e intervalo interquartil, *p<0,05. B) Imagens representativas da marcação para Ki-67 em epitélio cístico de 

camundongos CI e CIF. Aumento original, 400X. 

 

Análises Quantitativas de Fibrose Renal 

 

A avaliação quantitativa de fibrose tecidual baseou-se na coloração de picrosírius. O índice 

de fibrose renal mostrou-se maior em camundongos CIF que em CI [1,20% (0,87-2,02) vs 0,34% 

(0,23-0,86); p<0,05], NCF [vs 0,13% (0,10-0,21); p<0,001] e NC [vs 0,06% (0,04-0,09); p<0,001] 

(Figura 24A). Também detectamos índice de fibrose renal mais alto em rins CI que NCF (p<0,001) 

e NC (p<0,001), e em rins NCF comparados a NC (p<0,05).  
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Figura 24. A) Análise comparativa do índice de fibrose renal entre camundongos CI (n=10), CIF (n=10), NC (n=8) e 

NCF (n=8). Os dados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dwass-Steel-Chritchlow-

Fligner. Os resultados foram expressos em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05 e ***p<0,001. B) Imagens 

representativas de fibrose renal nas quatro condições experimentais. Aumento original, 400X. 

 

Análises Quantitativas de Fibrose Cardíaca 

 

Camundongos CIF apresentaram aumento significante do índice de fibrose cardíaca em 

relação a NCF [1,10% (0,80-2,66) vs 0,26% (0,16-0,43); p<0,01] e NC [vs 0,21 % (0,09-0,38); 

p<0,001] (Figura 25A). Animais CI também cursaram com maior fibrose cardíaca que NC [0,81% 

(0,70-1,49) vs 0,21 % (0,09-0,38); p<0,01] e NCF [vs 0,26% (0,16-0,43); p<0,05].  
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Figura 25. A) Análise comparativa do índice de fibrose cardíaca entre camundongos CI (n=10), CIF (n=10), NC (n=7) 

e NCF (n=8). Os dados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Simes-Hochber. Os 

resultados foram expressos em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001. B) Imagens 

representativas de fibrose cardíaca nas quatro condições experimentais. Aumento original, 400X. 

 

Análises de Apoptose em Tecido Renal 

 

A avaliação realizada por marcação de caspase-3 ativa revelou uma taxa apoptótica no 

epitélio tubular renal maior nos rins CIF que NCF [0,27% (0,20-0,47) vs 0,04% (0,03-0,07); 

p<0,05] e NC [vs 0,02% (0,00-0,02); p<0,001] (Figura 26A). Um valor mais alto também foi 
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observado em rins CI que NC [0,09% (0,08-0,17) vs 0,02% (0,00-0,02); p<0,001], efeito detectado 

também em rins NCF comparados a NC [0,04% (0,03-0,07) vs 0,02% (0,00-0,02); p<0,001]. Não 

observamos aumento significante da taxa apoptótica tubular em rins CIF comparados a CI. 

A análise da taxa de apoptose em epitélio cístico também não revelou diferenças 

significantes entre camundongos CIF e CI (Figura 27A).  

A            B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. A) Análises comparativas da taxa de apoptose em epitélio tubular renal entre camundongos CI (n=10), CIF 

(n=11), NC (n=9) e NCF (n=8). Os parâmetros foram transformados em Log10 para normalização das amostras e os 

dados comparados por meio de ANOVA de uma via e pós-teste de Tukey. Os resultados foram expressos em mediana 

e intervalo interquartil. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001. B) Imagens representativas da marcação para caspase-3 ativa 

em epitélio tubular renal de animais CI, CIF, NC e NCF. Aumento original, 400X. 
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Figura 27. A) Análise comparativa da taxa de apoptose em epitélio cístico renal entre camundongos CI (n=9) e CIF 

(n=11). Os dados foram comparados usando o teste de Mann-Whitney, com os resultados expressos em mediana e 

intervalo interquartil. B) Imagens representativas da marcação para caspase-3 ativa em epitélio cístico de camundongos 
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CI e CIF. Aumento original, 400X. 

 

Análises de Apoptose em Tecido Cardíaco  

 

A análise de marcação para caspase-3 ativa em tecido cardíaco revelou taxa apoptótica 

aumentada em camundongos CI comparados com corações NC [0,73% (0,44-1,03) vs 0,40% (0,23-

0,60); p<0,05] (Figura 28A). Uma tendência não significante de valores mais altos também foi 

observada para animais CIF comparados a NC (p=0,053). 
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Figura 28. A) Análise comparativa da taxa de apoptose em tecido cardíaco entre camundongos CI (n=12), CIF (n=11), 

NC (n=9) e NCF (n=8). Os parâmetros foram transformados em Log10 para normalização das amostras e os dados 

comparados usando ANOVA de uma via e pós-teste de Tukey. Os resultados foram expressos em mediana e intervalo 

interquartil. * p<0,05. B) Imagens representativas da marcação para caspase-3 ativa em coração de camundongos CI, 

CIF, NC e NCF. Aumento original, 400X. 

 

Análise do Metabolismo Redox 

 

Analisamos os níveis renais de GSH nos quatro grupos experimentais. Detectamos nível 

mais baixo em camundongos CIF que CI [107,9 µmol/mg proteína (98,7-118,1) vs 148,0 µmol/mg 

proteína (139,8-183,8); p<0,01], NCF [vs 139,8 µmol/mg proteína (124,1-159,0); p<0,01] e NC [vs 

186,1 µmol/mg proteína (172,2-195,5); p<0,01] (Figura 29 A, Tabela 6). Também detectamos 

níveis de GSH reduzidos em camundongos NCF comparados a NC (p<0,05). 
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A análise dos níveis de TBARS em tecido renal, contudo, não revelou diferenças 

significantes entre os grupos (Figura 29 B, Tabela 6). 
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Figura 29. Análises comparativas de GSH (A) e TBARS (B) em tecido renal entre camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Os dados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Simes-Hochber. Os resultados foram 

expressos em mediana e intervalo interquartil. *p<0,05 e **p<0,01.  

 

Tabela 6. Níveis de GSH e TBARS em tecido renal de camundongos CI, CIF, NC e NCF. 

Parâmetros CI CIF NC NCF 

GSH total (µmol/mg proteína) 148,0 (139,8-183,8) n=9 107,9 (98,7-118,1)aabbcc n=10 186,1 (172,2-195,5) n=9 139,8 (124,1-159,0)b n=10 

TBARS (nmol MDA/mg 
proteína) 0,91 (0,68-1,04) n=8  0,90 (0,86-1,16) n=9  0,78 (0,68-0,94) n=10 0,89 (0,80-1,13) n=10 

 

GSH e TBARS foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis, com os resultados expressos em mediana e intervalo 

interquartil. aap<0,01 vs CY; bp<0,05 vs NC; bbp<0,01 vs NC;ccp<0,01 vs NCS. 

 

Real time RT-PCR 

 

Analisamos os níveis de expressão dos genes Il1b e Tgfb1 em tecido renal para avaliar o 

estado inflamatório. Tal análise foi realizada por meio da técnica de RT-PCR em tempo real. Não 

detectamos diferenças significantes de expressão para esses genes entre os quatro grupos analisados 

(Figura 30A e B). 
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A        B 

 

      

Figura 30. Análise de expressão gênica em tecido renal para A) Il1b CI (n=7), CIF (n=7), NC (n=6) e NCF(n=6) e B) 

Tgfb1 CI (n=7), CIF (n=7), NC (n=6) e NCF (n=7). Os dados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis, com 

os resultados expressos em mediana e intervalo interquartil.  
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A DRPAD se constitui na enfermidade humana monogênica com ameaça à vida mais 

comum. Sua penetrância é virtualmente completa, sendo que 70% dos pacientes evoluem para 

necessidade de TRS até a idade de 70 anos 126. Nesse contexto, representa a terceira causa de 

necessidade de TRS, a se considerar as diferentes glomerulopatias individualmente 5, 6, 127. Ao 

longo das últimas décadas, vários fatores de risco associados a progressão mais rápida da doença 

renal foram identificados para a DRPAD. Tais fatores incluem 1) o locus associado à doença, uma 

vez que que DRPAD tipo 1 se associa a uma evolução mais precoce para DREF que a DRPAD tipo 

2 128, 129; 2) o tipo de mutação em PKD1, dado que mutações associadas ao truncamento da 

policistina-1 se associam a uma evolução mais rápida para DREF que mutações que determinam 

substituição de aminoácidos nessa proteína 7, 130;  3) taxa de aumento do VRT elevada, visto que a 

taxa de aumento do VRT constitui-se, durante a fase da doença associada a uma relativa 

preservação da função renal, no principal marcador substituto para a taxa de declínio posterior da 

TFG 131; 4) hipertensão arterial, pois se associa com VRT aumentado antes da fase de declínio da 

função renal, e o início precoce de hipertensão arterial se associa a um pior prognóstico renal 132-134; 

5) início precoce de sinais e sintomas, particularmente hematúria macroscópica 135; 6) início 

precoce de proteinúria patológica ou de detecção de proteinúria por fita reagente 132, 136, 137; 7) sexo 

masculino, risco mostrado para DRPAD tipo 1 em homens em alguns estudos 4, 132, 138, mas não em 

todos 129; 8) baixo peso ao nascimento 138; 9) fluxo sanguíneo renal diminuído, revelado por um 

estudo por ressonância magnética realizado pelo consórcio CRISP 139, 140; 10) índice de massa do 

ventrículo esquerdo aumentado 141; 11) Níveis séricos elevados de ácido úrico 142; e 12) níveis 

aumentados de colesterol LDL 143. 

Além dos fatores de risco mencionados, chama atenção a identificação de outros fatores de 

risco associados à exposição ambiental, incluindo dieta. Esta observação é fundamental, pois 

permite supor que sua evitação, correção ou adequação possa prevenir a aceleração da doença renal 

associada à DRPAD ou lentificar sua progressão. Um desses fatores é o nível plasmático alto de 

copeptina, marcador substituto para a vasopressina 144, 145, indicando que níveis elevados de 

vasopressina devam determinar aumento dos níveis renais de AMPc e promover aceleração da 

doença cística 146. Essa constatação dá suporte à proposta atual de incluir no tratamento de 

pacientes com DRPAD aumento de ingestão hídrica 147, embora o estudo clínico que esteja 

avaliando esta medida ainda esteja em curso 148. Outro fator de risco associado à progressaõ do 

fenótipo renal da DRPAD é o aumento da excreção urinária de sódio. De fato, Torres et al 

mostraram recentemente que a restrição dietética de sal foi benéfica no seguimento de pacientes 
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com esta moléstia 149. Outro estudo interessante, concluído já há algum tempo, mostrou em um 

sistema in vitro que cafeína inibiu a fosfodiesterase em epitélio cístico DRPAD, promovendo 

aumento dos níveis intracelulares de AMPc 150. Tal elevação, por sua vez, determina ativação da 

via ERK com consequente aumento de proliferação celular, e promove aumento da secreção 

transepitelial de fluido. Nesse cenário, mostrou-se a potencialidade da cafeína promover aumento 

da taxa de crescimento cístico na DRPAD. Este estudo deu origem à proposta de recomendação de 

restrição de ingestão de cafeína a pacientes com a doença. Um estudo prospectivo longitudinal 

recente, contudo, não foi capaz de confirmar que tomar café se constitui em fator de risco para 

progressão mais rápida da DRPAD 151. Por outro lado, uma tese recentemente concluída revelou 

que o consumo elevado de cafeína da concepção à idade de 12 semanas acelerou a doença renal em 

camundongos císticos deficientes em Pkd1, determinando aumento do índice cístico renal, aumento 

do volume dos rins e piora da função renal 152. Este estudo constituiu-se no primeiro estudo a 

avaliar os efeitos da cafeina sobre a progressão de DRPAD utilizando um modelo animal ortólogo à 

doença. 

O tabagismo também tem sido avaliado como um fator de risco ambiental potencialmente 

associado à progressão da DRPAD. Vale notar que estudos anteriores já demonstraram que, pelo 

menos em homens, a exposição à fumaça de cigarro aumenta o risco de pacientes com DRC 

evoluírem para DREF 79. Estudos pré-clínicos mostraram que nicotina aumenta os níveis de 

vasopressina 153, enquanto um estudo clínico associou independentemente tabagismo e progressão 

da doença renal na DRPAD 94. Outro estudo revelou que o tabagismo favorece a evolução para 

DREF em indivíduos do sexo masculino com DRPAD 93. Interessantemente, contudo, enquanto o 

risco de evoluir para DREF foi substantialmente mais alto em fumantes sem história de tratamento 

com iECA, a razão de probabilidade para tal evolução em fumantes com história de tratamento com 

iECA não foi significante. As razões desses achados permanecem incertas. Um trabalho recente, 

contudo, mostrou que tabagismo não afetou a sobrevida renal na DRPAD, não confirmando seu 

efeito sobre a aceleração da doença 95. Além deste cenário não resolvido, não sabemos se o efeito 

renal negativo reportado do tabaco segue mecanismos comuns a todas as formas de DRC ou se 

baseiam principalmente em ações deletérias específicas à DRPAD. Para abordar com robustez 

essas questões, fazia-se fundamental estudar os efeitos do tabagismo em um modelo in vivo 

ortólogo à doença humana. Nosso estudo realizou tal análise. 

Nosso trabalho contemplou todos os elementos fundamentais à melhor capacidade de 

tradução de um estudo experimental à realidade da doença humana. O modelo animal escolhido é 

ortólogo à DRPAD tipo 1 e o fenótipo renal desenvolvido pelos camundongos testes reproduz as 

manifestações da enfermidade humana. Além disso, dado que este trabalho seria um estudo de 
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prova de princípio, precisávamos submeter os animais ao tabagismo dentro de um protocolo capaz 

de estimular cistogênese e/ou crescimento cístico seguindo todos os mecanismos potenciais de 

patogênese. Precisávamos, também, de um modelo animal compatível com a análise de um agente 

agressor crônico e um seguimento longo o suficiente para detectar variações potenciais das várias 

anormalidades biológicas associadas à DRPAD. Para tanto, trabalhamos com doses altas de 

exposição à fumaça de cigarro, mas equivalentes às utilizadas em estudos prévios 112-114, durante 

todo o período de análise dos animais. Nesse sentido, a exposição ao tabagismo ocorreu da 

concepção à idade de 18 semanas e as análises fundamentais foram realizadas nas duas últimas 

semanas. Após demonstrar a viabilidade do desenho experimental, estudamos e comparamos os 

grupos experimentais quanto à função renal, carga cística renal, tamanho dos rins, proliferação 

celular, apoptose e fibrose renal, além de dois parâmetros sistêmicos, sobrevida e peso corporal. 

Analisamos, por fim, aspectos associados a outro órgão alvo da DRPAD, o coração. Tais análises e 

respectivas comparações incluíram função cardíaca, apoptose, fibrose e peso do órgão. 

Após um período bastante longo de crescimento do volume dos rins, durante o qual a 

função renal se mantém preservada ou lentamente declinante, pacientes com DRPAD entram em 

uma fase de declínio relativamente rápido da TFG. A perda de função renal, particularmente a 

evolução para DREF, constitui-se no marco fenotípico funcional principal da DRPAD. Vale notar 

que o tabagismo, além de aumentar o risco de DRC atingir DREF, pode também causar 

albuminúria e/ou proteinúria 78, 79. Estudos anteriores documentam que exposição à fumaça de 

cigarro promove aumento da parede das arteríolas dos rins e se associa a alterações hemodinâmicas 

renais capazes de reduzir a perfusão do órgão 79, 108. Diante dessa realidade, analisamos os efeitos 

do tabagismo sobre a função renal de nossos camundongos císticos. Os resultados revelaram que 

camundongos císticos fumantes apresentaram ureia sérica elevada em relação a animais císticos 

não fumantes na idade de 17 semanas, evidenciando um efeito deletério do tabagismo sobre a 

função renal de camundongos Pkd1flox/flox:Nestincre. Observamos, contudo, que a exposição ao 

tabagismo determinou ação semelhante sobre animais não císticos, sugerindo que esta ação renal 

deletéria do tabaco sobre os camundongos císticos seja em grande monta não específica à doença 

de base. É possível que um componente substancial deste efeito não específico decorra de ações 

hemodinâmicas consequentes à exacerbação do sistema nervoso simpático e aumento da resistência 

vascular renal, à semelhança de observações anteriores 82, 83. Esses achados não se acompanharam, 

contudo, de alterações das frações de excreção de Na
+ 

e de K
+

, nem de seus níveis séricos. 

As análises ultrassonográficas conduzidas em camundongos de 16 semanas mostraram que 

a exposição ao tabagismo da concepção ao momento de avaliação aumentou significantemente o 
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índice cístico renal. Este efeito, certamente específico à doença renal decorrente da deficiência de 

Pkd1, demonstra um efeito deletério seminal deste agente sobre o fenótipo mais clássico da 

DRPAD. A análise dos dados e das imagens indica que parte substancial desse efeito ocorreu 

devido à aceleração do crescimento cístico. Nossos resultados e metodologia não permitem afirmar, 

no entanto, se a ação do tabagismo se estendeu a aceleração da cistogênese. É possível que a ação 

potencialmente indutora de mutações do tabaco 73 tenha contribuído para a formação de novos 

cistos renais, ao causar mutações somáticas no alelo previamente normal de células tubulares em 

que o sistema Cre-lox tenha inativado apenas uma cópia de Pkd1. Este fenômeno, previamente 

descrito para outros genes alvo 109, 110, teria ocorrido durante a fase de desenvolvimento renal, 

comportando-se como o segundo evento determinante da cistogênese. Outra possibilidade é que 

ações potenciais de indução de mutações somáticas do tabagismo também tenham atingido células 

do rim maduro onde o sistema Cre-lox tenha inativado apenas uma cópia de Pkd1. Essa situação 

induziria segundos eventos em células pós-desenvolvimento, passíveis de evoluir para cistogênese 

na presença de um terceiro evento. Nesse cenário, áreas isquêmicas induzidas pelos efeitos 

hemodinâmicos do tabagismo 108 poderiam sofrer o efeito de um terceiro golpe, cursando com a 

formação de novos cistos renais. A demonstração potencial de que o tabagismo aumentou a taxa de 

cistogênese, contudo, requer estudos posteriores com metodologias que permitam tal análise. Por 

ora, nossa observação de aceleração da doença cística induzida por exposição ao tabagismo em 

camundongos císticos sugere que a exposição crônica a este agente agressor atue sobre um pilar 

fundamental da progressão da doença renal na DRPAD: o crescimento cístico. 

A proliferação anormalmente alta das células de revestimento cístico constitui uma das 

alterações clássicas do fenótipo renal da DRPAD. Em linha com os resultados anteriores, as 

análises imunoistoquímicas para Ki-67 revelaram que a taxa de proliferação celular no epitélio 

cístico foi maior nos animais fumantes que não fumantes. Pudemos constatar, contudo, que o efeito 

de aumento da proliferação celular determinado pelo tabagismo também ocorreu em células 

tubulares de rins de camundongos não císticos. É possível que a ausência de significância deste 

efeito em células tubulares de rins císticos tenha ocorrido pelo fato de tais células já apresentarem 

proliferação basal aumentada, uma vez que esta taxa foi maior em rins CI que NC. O aumento do 

índice cístico em resposta ao tabagismo sugere que o efeito pró-proliferativo do tabaco, embora não 

específico à deficiência de Pkd1, seja particularmente importante no nível das células de 

revestimento cístico, desempenhando um papel essencial no crescimento cístico induzido pelo 

tabagismo. A observação de que a nicotina promove proliferação de células musculares lisas da 

aorta 101, de células epiteliais brônquicas e de células não neuronais do tecido nervoso 104, associada 

ao fato de ser eliminada na urina, levanta a hipótese de que a ação pró-proliferativa do tabagismo 
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em nossos animais possa ter sido exercida por esse componente. 

As análises de fibrose renal foram também consistentes com um efeito deletério do 

tabagismo sobre o rim cístico. Embora um aumento de índice de fibrose renal tenha sido observado 

em rins císticos e não císticos de camundongos fumantes, o efeito sobre os rins císticos foi muito 

maior, revelando uma ação deletéria relativamente específica aos animais císticos deficientes em 

Pkd1. Vale notar, ainda, que nossos resultados confirmam achados anteriores de que rins císticos já 

apresentam de base um índice de fibrose renal maior que rins não císticos 68. De fato, fibrose renal 

progressiva constitui-se em um processo criticamente associado à progressão da DRPAD 46. Nosso 

achado de aceleração da fibrose renal determinada pelo tabagismo em camundongos císticos sugere 

que este agente atue sobre um segundo pilar do mecanismo de progressão da doença renal na 

DRPAD: a fibrose renal. 

As observações de que o tabagismo determinou aumento do índice cístico nos animais CIF 

mas não se acompanhou de um aumento significante da razão peso renal/peso corporal na idade de 

18 semanas, mesmo na vigência de um menor peso corporal, sugere que o volume de parênquima 

renal tenha diminuído nos camundongos císticos fumantes. Essa observação é compatível com a 

piora de função renal apresentada pelos camundongos CIF, e sugere que o aumento detectado de 

fibrose renal possa ter sido um importante contribuinte para a provável redução do parênquima 

renal. Vale atentar que a razão peso renal/peso corporal não diferiu entre camundongos não císticos 

fumantes e não fumantes. 

É importante destacar que o desenvolvimento progressivo de fibrose renal é consequente a 

um processo inflamatório prévio, que o tabagismo constitui-se num estímulo pró-inflamatório 100 e 

que a inflamação exerce um papel significativo na evolução da doença renal associada à DRPAD 

44. De fato, o sistema pró-inflamatório encontra-se mais ativo e o sistema anti-inflamatório menos 

ativo em pacientes com DRPAD 44, e a excreção urinária de MCP-1 é geralmente aumentada nesses 

indivíduos 45. Nesse mesmo sentido, Karihaloo et al mostraram que macrófagos contribuem para o 

crescimento cístico em um modelo de camundongo cístico ortólogo à DRPAD tipo 1 154. Diante 

desse cenário, também avaliamos a expressão renal dos genes Il1b (Interleukin1-beta) and Tgfb1 

(Transforming gorwth factor beta-1) em resposta ao tabagismo. Não encontramos, contudo, 

aumento significante de expressão desses genes em rins de animais CIF comparados a CI. É 

possível que estes resultados tenham ocorrido devido à grande variabilidade entre animais, uma vez 

que os níveis de Il1b and Tgfb1 foram numericamente mais elevados em camundongos CIF que CI. 

Outros elementos importantes ligados à patogênese da doença renal da DRPAD são a 
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apoptose 96 e o desbalanço redox 49. É interessante notar que pacientes com DRPAD apresentam 

níveis diminuídos de glutationa peroxidase e superóxido dismutase 56. No mesmo sentido, níveis 

plasmáticos e renais de glutationa peroxidase mostraram-se reduzidos em modelos animais de 

doença renal policística 57. Vale observar que entre as consequências mais expressivas da geração 

elevada de espécies reativas de oxigênio (ERO) estão a apoptose e a indução de resposta 

inflamatória 50, 51. Dada a relação entre desequilíbrio oxidantes/antioxidantes e DRPAD somado ao 

fato de que o uso crônico de tabaco induz estresse oxidativo e lesões em células endoteliais 74 e que 

substâncias do cigarro reduziram os níveis de glutationa em células epiteliais de pulmão de 

camundongos 100, também analisamos alterações potencialmente induzidas pelo tabagismo sobre o 

estado redox. Nesse contexto, quantificamos os níveis renais de TBARS e glutationa nos grupos 

analisados de camundongos. Nossos resultados mostraram que o tabagismo reduziu os níveis de 

glutationa nos rins císticos, um efeito também presente em animais não císticos. Esses dados 

sugerem que o estresse oxidativo também participe do efeito prejudicial que o tabagismo exerce 

sobre a doença renal associada à deficiência de Pkd1, embora esse efeito não tenha sido específico 

para essa condição. 

Apoptose é outro elemento patogênico associado à DRPAD 96. Nicotina, por sua vez, pode 

induzir ou inibir apoptose em diferentes tipos de células 101, 102. Nesse cenário, analisamos os 

efeitos do tabagismo crônico sobre apoptose renal em nosso modelo animal. Nossos resultados 

mostraram, por meio de marcação para caspase-3 ativa, um aumento da taxa de apoptose em 

células tubulares de camundongos CI que NC, assim como em animais CIF que NCF e NC. Um 

pequeno efeito pró-apoptótico do tabagismo também foi detectado em rins não císticos, enquanto 

não foram observadas diferenças significativas entre os animais CIF e CI, tanto no nível de células 

tubulares quanto de epitélios cíticos. Esses dados sugerem que aumento de apoptose não contribua 

para o efeito deletério do tabagismo sobre os rins císticos. 

Estudos recentes, um deles de nosso grupo, marcaram a compreensão das bases 

moleculares, celulares e orgânicas da cardiomiopatia associada à DRPAD 67, 68, 70, 72. Tais estudos 

amparam o papel fundamental da deficiência gênica, de PKD1 ou de PKD2, no desenvolvimento 

deste fenótipo. É importante atentar, contudo, que outros fatores também podem contribuir para a 

deterioração cardíaca na DRPAD; entre eles, destaca-se a hipertensão arterial 155. Dados os efeitos 

cardiovasculares nocivos associados ao tabagismo, bem como os efeitos celulares determinados por 

sua ação crônica, também analisamos os efeitos do tabagismo sobre o fenótipo cardíaco de 

camundongos Pkd1flox/flox:Nestincre. Nossa análise ecocardiográfica confirmou nossos dados 

anteriores de menor FEVE em camundongos CI que NC 68. Ela também revelou valores reduzidos 

em animais CIF comparados a NC, enquanto não foi observada diferença significante entre 
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camundongos císticos fumantes e não fumantes. A FEnVE, entretanto, foi menor nos camundongos 

CIF comparados a NCF, uma diferença não observada entre animais CI e NCF. Uma tendência não 

significante de redução de S’ foi observada em camundongos CIF, mas não em CI, comparados a 

NC (p=0.083). Interessantemente, o tabagismo piorou vários parâmetros estruturais em animais 

císticos. Camundongos CIF apresentaram DIVEs/PC e DIVEd/PC aumentados em relação a 

animais CI e NCF, VVEs/PC aumentado em relação a NCF e AE/PC aumentado em relação a CI. 

Esses dados sugerem que o tabagismo exerça efeitos deletérios estruturais, e provavelmente 

sistólicos, sobre o coração de camundogons císticos, efeitos associados à deficiência de Pkd1. Vale 

notar que MVE/PC não diferiu entre os grupos experimentais, em conformidade com os resultados 

da razão peso do coração/peso corporal, que também revelaram ausência de diferenças significantes 

entre animais CIF, CI, NCF e NC. 

Para avaliar o desempenho miocárdico com maior sensibilidade, também analisamos strain 

e strain rate 121, 156. A deformação miocárdica foi impactada de forma negativa pelo tabagismo. 

Este efeito prejudicial foi caracterizado por valores menores de strain circunferencial e taxa de 

strain circunferencial em camundongos CIF que em CI, NCF e NC. Confirmamos, ainda, valores 

mais baixos em animais CI comparados a NC 68. Tendências não significantes observadas para 

strain radial e taxa de strain radial apontam para a mesma direção. Tais achados indicam que o 

efeito deletério do tabagismo sobre a deformação miocárdica é provavelmente associado ao estado 

de deficiência de Pkd1. 

A taxa de apoptose cardíaca também foi analisada por meio de marcação para caspase-3 

ativa. Nossos resultados corroboram achados anteriores, revelando uma maior taxa de apoptose em 

tecido cardíaco de camundongos císticos que não císticos 68. Os animais expostos ao tabagismo, 

contudo, císticos e não císticos, não apresentaram elevação na taxa de apoptose cardíaca 

comparados a seus respectivos controles. Tal achado sugere que apoptose não esteja envolvida no 

efeito do tabagismo sobre o coração de animais císticos. 

Nossos resultados confirmaram dados prévios de aumento de fibrose cardíaca em 

camundongos císticos 68 e revelaram áreas fibróticas maiores em corações de animais císticos, 

fumantes e não fumantes, que em corações de camundongos não císticos, fumantes e não fumantes. 

A ausência de diferenças significantes entre animais CIF e CI e entre camundongos NCF e NC, por 

sua vez, sugere que tabagismo não aumente fibrose cardíaca em camundongos císticos e não 

císticos.   

Nossos dados revelaram maior PAM em animais CI que em CIF, NC e NCF. 
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Interessantemente, vários estudos relataram níveis mais baixos de pressão arterial em indivíduos 

fumantes em comparação com não fumantes 157-166. Esta observação pode ser explicada em certa 

medida por um efeito redutor do tabagismo sobre a massa corporal 167. O potencial efeito redutor 

do tabagismo sobre a PAM observado em camundongos císticos, portanto, pode se basear em seu 

efeito redutor sobre o peso corporal. 

Nossas análises envolvendo um terceiro órgão alvo da DRPAD, o fígado, restringiram-se à 

razão peso do fígado/peso corporal. Não detectamos diferenças significantes em tal razão entre os 

grupos. 

Também investigamos efeitos sistêmicos da longa exposição ao tabagismo sobre nossos 

camundongos. Não identificamos diferença significante de sobrevida na idade de 18 semanas entre 

os vários grupos. Uma tendência não significante de menor sobrevida para animais CIF em 

comparação a NC, no entanto, sugere a possibilidade de que a composição deficiência em Pkd1 e 

tabagismo determine uma diminuição de sobrevida. A análise de tal possibilidade, contudo, requer 

um estudo envolvendo um número maior de animais. Interessantemente, a exposição ao tabagismo 

determinou redução do peso corporal em animais císticos, um efeito não observado em 

camundongos não císticos. Vale notar que um estudo prévio em ratos mostrou que o tabagismo 

reduziu o peso corporal 116. No nosso estudo, contudo, este efeito sistêmico do tabagismo foi 

específico para o estado de deficiência gênica do animal. Tal observação expande o conceito da 

DRPAD como doença sistêmica, demonstrando, em camundongos Pkd1flox/flox:Nestincre, que um 

estímulo externo pode aflorar um fenótipo de natureza global não presente no estado basal de 

deficiência gênica. Estudos futuros dirigidos a esta questão, contudo, deverão incluir a mensuração 

da ingestão calórica dos animais, bem como sua taxa metabólica, de modo a distinguir efeitos 

primários de secundários do estado de deficiência de Pkd1.  

Nossos achados indicam, portanto, que a exposição crônica ao tabagismo desde a 

concepção amplia dois processos decisivos à progressão da DRPAD em camundogos císticos 

deficientes em Pkd1: crescimento cístico e fibrose renal. Tais processos se acompanharam de 

redução da função renal. Nossos resultados sugerem que proliferação celular aumentada contribua 

para o crescimento cístico e mostram que o tabagismo reduziu os níveis renais de glutationa. 

Efeitos adversos do tabagismo também foram observados em rins de animais não císticos, embora 

em menor grau. Nossos dados revelaram, também, consequências negativas do tabagismo sobre o 

fenótipo cardíaco de camundongos císticos. Dadas as similaridades entre a DRPAD humana e o 

modelo animal ortólogo estudado, os efeitos deletérios do tabagismo observados em animais 

císticos devem provavelmente se aplicar a pacientes com DRPAD. 
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CONCLUSÕES 

 

Exposição ao tabagismo desde a concepção aumentou a taxa de crescimento cístico em 

camundongos císticos deficientes em Pkd1. 

Nossos achados sugerem que um efeito pró-proliferação celular do tabagismo contribua 

para o maior crescimento cístico renal. 

Exposição crônica ao tabagismo acelerou a fibrose renal em camundongos císticos, um 

efeito presente em muito menor intensidade em animais não císticos. 

O tabagismo promoveu redução da função renal nos camundongos císticos, um efeito 

também detectado em animais não císticos. 

Exposição crônica ao tabagismo determinou redução dos níveis renais de glutationa em 

camundongos císticos deficientes em Pkd1, efeito também observado em animais não císticos. 

Nossos resultados sugerem que o tabagismo determine efeitos deletérios estruturais, e 

provavelmente sistólicos, sobre o coração de camundongos císticos deficientes em Pkd1. 

O tabagismo crônico exerceu um efeito deletério sobre a deformação miocárdica em 

camundogons císticos deficientes em Pkd1. 

Exposição ao tabagismo desde a concepção reduziu o peso corporal apenas em 

camundongos císticos, indicando que este efeito sistêmico se associou ao estado de deficiência em 

Pkd1. 

Nossos achados sugerem que o tabagismo induza efeitos deletérios específicos e não 

específicos sobre a progressão da doença renal associada à DRPAD. 

A natureza de nosso modelo animal sugere que os efeitos deletérios do tabagismo 

observados em animais císticos devam provavelmente se aplicar a pacientes com DRPAD. 

Conclusões 
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SIGNIFICANCE STATEMENT 

 

Smoking has been independently associated with renal disease progression in ADPKD, although a 

later study has not confirmed this. Recent studies, in addition, support a fundamental role of PKD1 or 

PKD2 deficiency in ADPKD-associated cardiomyopathy. To investigate the renal and cardiac effects 

of chronic smoking on ADPKD, we analyzed such effects on a cystic mouse orthologous to ADPKD1. 

Smoking accelerated cystic growth and renal fibrosis in these cystic mice, and reduced renal function 

and kidney levels of glutathione. Our findings also suggest that increased cell proliferation contributed 

to cyst growth and revealed detrimental consequences on the cardiac phenotype. Given the similarities 

between human ADPKD and the studied animal, these deleterious effects of smoking are likely to 

apply to ADPKD patients. 
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ABSTRACT 

 

Background: Smoking has been independently associated with renal disease progression in 

ADPKD, although a later study has not confirmed this. It is unknown whether smoking specifically 

worsens ADPKD-associated cardiomyopathy. 

Methods: To investigate these potential associations, cystic Pkd1flox/flox:Nestincre and noncystic 

Pkd1flox/flox mice were not exposed (CY and NC, respectively) or exposed to smoking (CYS and 

NCS, respectively) from conception to 18 weeks. Their phenotypes were analyzed at 13-18 weeks.  

Results: SUN was higher in CYS than CY and in NCS than NC. Renal cystic index and cyst-lining 

cell proliferation, but not apoptosis, were increased in CYS compared to CY. Tubular cell 

proliferation and apoptosis were higher in CY than NC and in CYS than NCS kidneys. Renal 

fibrosis was increased in CYS compared to CY and, at much lower levels, in NCS compared to 

NC. Renal glutathione concentration was lower in CYS than CY and in NCS than NC. Left 

ventricular ejection fraction was decreased in CYS and CY compared to NC. Cardiac structural 

parameters were also altered in CYS in comparison to CY and NCS. Circumferential strain and 

strain rate were lower in CYS than CY and NCS. Cardiac apoptosis and fibrosis did not differ 

between CYS and CY and between NC and NCS. Survival at 18 weeks did not differ among the 

groups but body weight was lower in CYS than CY. 

Conclusion: Our findings showed that smoking aggravated the renal and cardiac phenotypes of 

Pkd1-deficient cystic mice, suggesting that similar effects are likely to occur in human ADPKD. 
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INTRODUCTION 

 

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common life-threatening 

monogenic human disease, with prevalences of 1:543 to 1:4000 in different populations1. This 

disease is responsible for 5-10% of patients who reach end-stage kidney disease (ESKD), its main 

medical burden1. Mutations in PKD1 (polycystic kidney disease 1) account for 64-85% of cases 

whereas almost all remaining ones are caused by mutations in PKD2 (polycystic kidney disease 2)2-

4. Mutations in GANAB (glucosidase II  subunit) were identified in an absolute minority of cases5. 

Although the kidney phenotype is predominant, ADPKD is a systemic disorder, comprising a 

number of extrarenal manifestations such as liver cysts, intracranial aneurysm and cardiac valve 

and myocardial abnormalities6, 7.  

Clinical studies have reported accelerating effects of environmental agents on kidney disease in 

ADPKD, including high salt intake8 and smoking9, 10. A recent report, however, found that smoking 

status did not influence renal survival in this disease11. Similarly, in vitro experimental data 

suggested a detrimental effect for caffeine12 but was not confirmed by a recent clinical study13. 

While conclusions about the effects of smoking on ADPKD became controversial, the possible 

mechanisms involved in such effects remain also unclear. 

Smoking was found to be a risk factor of progression to ESKD, at least in men, in patients with 

chronic kidney disease (CKD)14. Its potential detrimental actions on the kidneys include endothelial 

lesion14; inflammatory and pro-proliferative effects; redox imbalance15; albuminuria16; decrease in 

renal plasma flow and glomerular filtration rate17, 18; and increase in sympathetic activity and renal 

vascular resistance17, 18. The specific effects of smoking on the ADPKD kidney, however, are 

unclear. Given the nature of tobacco adverse consequences and the properties of polycystins 1 and 

2, the PKD1 and PKD2 products, it is unknown whether significant effects of smoking on ADPKD 

are disease-specific. Specific effects could potentially include acceleration of cyst growth, 
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cystogenesis, renal fibrosis and/or hemodynamic dysfunction.       

Smoking is also associated with increased risk of cardiovascular disease in CKD and arterial 

calcification in ESKD patients19. Several studies have revealed distinct aspects of cardiac structural 

alterations and/or dysfunction in Pkd1 and Pkd2-deficient mouse models20-25. The relevance of such 

data is supported by the association observed between ADPKD and idiopathic dilated 

cardiomyopathy (IDCM)7. It is unknown, however, whether smoking has specific detrimental 

effects on the ADPKD heart, in addition to its known deleterious cardiac consequences.      

To appropriately address the potential association between smoking and ADPKD, as well as the 

aforementioned related questions, we analyzed the effects of chronic exposure to tobacco on renal 

and cardiac phenotypes of a cystic mouse orthologous to ADPKD1, phenotypically similar to 

human ADPKD. Smoking aggravated the renal and cardiac phenotypes, suggesting that similar 

effects are also likely to occur in human ADPKD. 

 

 

METHODS 

 

Mouse model 

 

Cystic mice were generated based on a Pkd1 floxed allele (Pkd1flox) with loxP sites positioned in 

introns 1 and 4 and a neomycin cassette flanked by FRT sites located in intron 126. Excision of 

exons 2-4 was induced by expression of Cre recombinase under the control of the Nestin promoter. 

Pkd1flox/flox:Nestincre animals (CY) were generated and maintained on a C57BL/6 background, with 

a mosaic pattern of allele inactivation defined by Nestin expression. These mice display a mild to 

moderate renal cystic phenotype that resembles human ADPKD. Genotyping for Pkd1flox and 

Nestincre was carried out using specific PCR reactions. Pkd1flox/flox noncystic animals (NC) were 

employed as controls. 
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All experiments were performed in male mice and in accordance with international standards of 

animal care and experimentation. 

 

Exposure to cigarette smoke 

 

Female Pkd1flox/flox noncystic mice of reproductive age were exposed to smoking and mated with 

Pkd1flox/flox:Nestincre cystic males not exposed to it. The mating system was temporary and 

polygamous. Once copulation was confirmed, pregnant females were isolated in individual cages. 

Tobacco exposure was extended throughout the gestational period and the postnatal trial. Cystic 

and noncystic mice were exposed to cigarette smoke (CYS and NCS, respectively) from conception 

to 18 weeks of age. Control groups included CY and NC animals not exposed to smoking. 

The smoking protocol was carried out using a previously described system27 and comprised two 

30-min periods/day, with a minimum interval of 4 h, five times/week. Seven to nine cigarettes 

(Derby red pack, Souza Cruz, Rio de Janeiro, Brazil) were burned per period, following a priorly 

established protocol28, 29. Carbon monoxide (CO) concentration was monitored inside the smoking 

box with a CO sensor (Toxi-Oxy, Biosystems, Connecticut) and maintained at 250-350 ppm, a 

range associated with non-toxic carboxyhemoglobin levels30. 

 

Biochemical determination of serum urea nitrogen 

 

Blood samples were collected by retro-ocular access. Serum urea nitrogen (SUN) was determined 

using an enzymatic-colorimetric method (Urea CE kit, Labtest, MG, Brazil). 

 

Renal ultrasonographic evaluation 

 

Renal ultrasonographic analysis was performed in CYS and CY mice using the Vevo 2100 
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equipment (VisualSonics Inc., Toronto, Canada) with a 40-mHz transducer. The animals were 

anesthetized with isoflurane and two-dimensional images were acquired for each kidney. The three 

renal axes were measured and an axial-cut film of 3 s and 200 images was generated. Renal volume 

was calculated using the ellipsoid volume modified equation 31 while cyst volume was obtained 

based on its diameter and the assumption of a spherical structure. The renal cystic index was the 

ratio between the sum of the cyst volumes of both kidneys and the total volume of both organs. 

 

Echocardiographic analyses and strain assessment 

 

Echocardiographic assessment was performed with the same device and basic procedures used for 

renal ultrasonography. Image acquisition in one-dimensional mode (M-mode) was used for analysis 

of left ventricular internal diameter at diastole (LVIDD) and at systole (LVIDS), for the 

calculations of the left ventricular shortening fraction (LVSF) and left ventricule mass (LVM), and 

to obtain the left atrium diameter (LA). Two-dimensional mode (B-mode) was used for the analysis 

of LV volume in diastole (LVDV) and systole (LVSV), measures used in the calculation of LV 

ejection fraction (LVEF) using the Simpson method32. Analyses of mitral valve deceleration time 

(DT) and mean pulmonary artery pressure (PAP) were performed with pulsatile Doppler (PD)33. 

Tissue Doppler (TD) imaging, in turn, allowed the acquisition of systolic velocity (S’), LV 

isovolumetric relaxation time (IVRT) and LV myocardial performance index (MPI). Velocity-time 

integral of right ventricular outflow tract length (VTI RVOT) and right ventricular myocardial 

performance index (RVMPI) were also acquired with TD. 

Using speckle-tracking strain analysis of two-dimensional gray-scale echocardiographic images 

acquired from the parasternal short and long axes, strain and strain rate were quantified on the 

circumferential, radial and longitudinal axes. Images were acquired using the speckle-tracking 

algorithm at 200 frames/s rate and 11-mm depth34.  
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Direct measurement of mean arterial blood pressure 

 

Given the invasive nature of direct assessment of mean arterial blood pressure (MAP), independent 

CY, CYS, NC and NCS groups were used only for this purpose. The animals were anesthetized 

with isoflurane, followed by insertion of a 4.0-cm-long, 0.40-mm external-diameter and 0.25-mm 

internal-diameter catheter (Micro-Renathane, Braintree Science Inc) in the right carotid artery35. 

This catheter was externalized at the animal nape with the aid of a trocar and coupled to a pressure 

transducer connected to a data acquisition system (BIOPAC Systems, Santa Barbara, CA) for MAP 

measurement (mmHg). The data recording protocol was conducted 24 h after recovery from 

surgery, allowing adaptation to the system. 

 

Organ harvesting 

 

Eighteen-week-old mice were anesthetized with intraperitoneal thiopental 0.4 mg/g of body weight 

(BW) and submitted to thoracotomy, insertion of a catheter into the LV and a cut in the right atrium 

for blood drainage. Saline solution was infused until complete exsanguination, followed by 

immediate harvesting and weighing of kidney, heart and liver. 

 

Immunohistochemical evaluation of cell proliferation and apoptosis 

  

Cell proliferation was analyzed using an anti-Ki-67 monoclonal antibody (ab16667, ABCAM, 

Cambridge, UK). Each kidney section had eight cortical and two medullary fields analyzed at 400x 

magnification. Cell proliferation rate was calculated as the ratio cells with positive nuclei/total 

cells. 

Apoptosis was evaluated with an anti-active caspase-3 antibody (CP229B, BioCare Medical, 
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Concord, CA). Selection of kidney fields followed the same protocol used for Ki-67. Each heart 

section had 10 random fields analyzed. Quantification was performed as the ratio positive 

cells/total cells. 

 

Tissue fibrosis quantification 

 

Kidney and heart sections were stained with 0.2% picrosyrius (Sirius Red, Direct Red 80, 

Milwaukee, WI). Positive staining was analyzed and quantified using an optical polarizer (BX-51, 

Olympus, Hatagaya, Japan) with a light polarizer. Each kidney section had 12 cortical and three 

medullary fields scanned whereas 10 random fields were analyzed for each cardiac tissue slide, at 

400x magnification. Image ProPlus 6.0 software (Media Cybernetics Inc., Rockville, MD) was 

used for image processing, allowing selection of reddish, orange or greenish birefringent shades for 

collagen quantification. Data were expressed as the ratio collagen content area/total area. 

 

Quantification of Il1b and Tgfb1 expression by real-time RT-PCR 

 

Total RNA was extracted from renal tissue using Trizol™ (Invitrogen, Carlsbad, CA). RNA 

samples were treated with DNAse (RQ1 RNAse free DNAse, Promega, Fitchburg, WI) and reverse 

transcription was performed with the ImProm-II kit (Promega, Fitchburg, WI). Real-time PCR 

reactions were carried out using the StepOne Plus equipment (Thermo-Fisher) and the TaqMan 

assay (Applied Biosystems, Warrington, UK) for the specific assays Il1b (Mm00434228_m1) and 

Tgfb1 (Mm01178820_m1), as well as for the endogenous control Gapdh (Mm99999915_g1). 

Products of qPCR reactions were quantified using the relative ΔΔCt method. 
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Analysis of redox metabolism 

 

Glutathione (GSH) concentration was quantified in renal tissue using the Glutathione Fluorescent 

Detection kit (Arbor Assays, Michigan, USA) and standardized for protein content according to the 

manufacturer's instructions. Concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) was 

also determined in kidney tissue, utilizing the OxiSelect TBARS assay kit (Cell Biolabs, San 

Diego, CA, USA), and normalized to protein content. 

 

Statistical analyses 

 

The data were classified in parametric and nonparametric based on the Shapiro-Wilks test. When 

parametric, comparisons of four independent groups with similar variances according to the Bartlet 

Test were performed using one-way analysis of variance with Tukey, least significant difference or 

Benjamini, Krieger and Yekutieli posttest; when variances differed, we utilized one-way analysis 

of variance for nonrepeated and nonhomoscedastic measurements with the Dunnet C posttest. 

Nonparametric data involving four experimental groups were analyzed using the Kruskal-Wallis 

test with Müller-Dunn, Simes-Hochber, Dwass-Steel-Chritchlow-Fligner or Benjamini, Krieger and 

Yekutieli posttest. Comparisons of nonparametric data including two groups were performed 

employing the Mann–Whitney test. We accepted  risk≤5% and  risk≤20%. Statistical programs 

included SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY), Systat 13.0 (Systat Software, San Jose, CA) and 

GraphPad 7.0 (Prism Software, GraphPad Software, La Jolla, CA). 
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RESULTS 

 

Smoking does not affect fertility and survival in cystic and noncystic mice 

 

NC and CY mice were exposed to smoking from conception to 18 weeks of age. Pregnant females 

averaged seven pups per litter, the average litter size expected for C57BL/6 isogenic mice36, 

indicating no significant embryonic lethality. The observed genotype frequencies also followed the 

Mendelian pattern of inheritance, with 51% Cre recombinase-positive offsprings, and no impact on 

the sex ratio was detected. Weaning was performed at 5 weeks due to reduced growth in smoking 

animals. 

No significant difference in survival, assessed at 18 weeks, was detected among the groups. A 

nonsignificant trend of decreased survival, however, was observed in CYS compared to NC mice 

(P=0.083) (Figure 1A).  

 

Exposure to smoking reduces body weight in cystic animals 

 

CYS mice showed lower BW at 16 weeks than CY [23.0 (22.1-23.7) vs 27.2 g (26.1-28.0); 

P<0.001] and a trend of decrease compared to NC (P=0.056) (Figure 1B). CY animals, in turn, 

presented higher BW than NC and NCS (P<0.05 and P<0.001). 

A higher kidney weight (KW)/BW at 18 weeks ratio was observed in CYS mice compared to NCS 

[18.7 (15.4-30.9) vs 13.2 mg/g (12.1-13.7 ); P<0.001] and NC [vs 13.6 mg/g (12.3-14.8); P<0.01] 

(Figure 1C). CY animals also showed a higher KW/BW than NCS (P<0.01) and NC (P<0.05). 

Heart weight (HW)/BW and liver weight (LW)/BW did not differ among the four groups (Figures 

1D and 1E). 

 



74 

ANEXOS 
 

 

 

Smoking worsens renal function in cystic and noncystic mice 

 

SUN was higher at 17 weeks in CYS than CY [48.7 (40.1-54.1) vs 35.3 mg/dL (31.7-38.4); 

P<0.05] and NC mice [vs 31.0 mg/dL (29.2-34.9); P<0.001] (Figure 2A). NCS animals also 

presented increased SUN compared to NC controls (P<0.01). Our data showed no difference 

between the CY and NC groups. 

 

Smoking aggravates renal cystic disease 

 

Renal ultrasonography was performed at 16 weeks of age. CYS mice displayed a higher cystic 

index than CY [17.4% (6.0-31.7) vs 4.6% (2.7-8.4); P<0.05) (Figures 2B and 2C). 

 

Exposure to smoking affects the cardiac phenotype in cystic animals  

           

Echocardiographic assessment was performed at 16 weeks. Our results revealed reduced LVEF 

measured with the Simpson method in CYS and CY mice compared to NC but no significant 

difference between CYS and CY and between NCS and NC (Figure 3A, Table 1). LVSF was also 

diminished in CYS compared to NC and NCS mice, while a trend of reduced LVSF was observed 

in CY compared to NC animals (P=0.065). A trend of decreased S’ was verified in CYS compared 

to NC (P=0.083). 

Structural analyses revealed increased LVIDS/BW and LVIDD/BW in CYS animals compared to 

CY and NCS, and a trend of LVIDS/BW reduction in CYS comparing to NC (P=0.055) (Figures 

3B and 3C, Table 1). Along this line, LVSV/BW was higher in CYS mice than NCF and a trend of 

increase was observed in CYS compared to CY and NC (P=0.078 and P=0.078). CYS mice 

displayed, moreover, increased LA/BW compared to CY. Significant differences were not detected 
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for LVM/BW. 

Analysis of diastolic parameters did not reveal significant differences among the animal groups, 

despite a numerically higher IVRT in CYS animals (Figure 3D, Table 1). Deceleration time of 

mitral E wave (DT) did not differ among the groups. 

MPI did not differ among the groups. PAP was reduced in CYS compared to CY and NC mice but 

no differences in VTI RVOT and RVMPI were observed among the groups (Table 1). 

Some myocardial strain parameters were also affected by smoking. Circumferential strain and 

circumferential strain rate were decreased in CYS compared to CY, NCS and NC mice (Figures 3E 

and 3F, Table 1). These parameters were also lower in CY than NC animals. CYS mice presented a 

decrease in radial strain in relation to NC and a trend of reduction compared to NCS (P=0.087) 

(Figure 3G, Table 1). A similar trend was observed in CY animals compared to NC (P=0.058). The 

radial strain rate, in turn, was lower in the CYS than NC mice while a trend towards reduction was 

detected in CYS compared to CY (P=0.086) and NCS (P=0.062) (Figure 3H, Table 1). We did not 

observe significant differences in strain parameters on the long axis. 

 

Impact of smoking on blood pressure  

 

Invasive mean arterial blood pressure (MAP) was obtained in 13-week-old mice, revealing higher 

values in CY compared to CYS (159.6±23.4 vs 132.4±16.2 mmHg; P<0.01), NC (vs 136.9±6.3 

mmHg; P<0.05) and NCS (vs 124.3±12.9 mm Hg; P<0.01) (Figure 4).  

 

Smoking increases proliferation of cyst-lining cells 

 

Ki-67-based assays showed higher proliferation of tubular epithelial cells in CY than NC kidneys 

[0.76% (0.53-1.60) vs 0.23% (0.19-0.27); P<0.001], an effect also observed in CYS compared to 
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NCS [2.36% (1.08-3.61) vs 0.92% (0.79-1.08); P<0.05] and NC organs [vs 0.23% (0.19-0.27); 

P<0.001] (Figures 5A and 5C). Smoking also increased tubular cell proliferation in noncystic 

animals, as revealed by increased values in NCS compared to NC mice [0.92% (0.79-1.08) vs 

0.23% (0.19-0.27); P<0.001]. Although not significant, CYS kidneys showed a trend towards 

higher proliferation compared to CY (P=0.060). Interestingly, the proliferation rate of cyst lining 

cells was significantly higher in CYS than CY mice [2.40% (1.54-3.16) vs 1.31% (0.79-1.50); 

P<0.05] (Figures 5B and D). 

Analyses of active caspase-3 staining profiles revealed a higher apoptotic rate of tubular epithelial 

cells in CY than NC kidneys [0.09% (0.08-0.17) vs 0.02% (0.00-0.02); P<0.001] (Figures 5E and 

5G). This rate was also increased in CYS mice compared to NCS [0.27% (0.20-0.47) vs 0.04% 

(0.03-0.07); P<0.05] and NC animals (vs 0.02% (0.00-0.02); P<0.001). Likewise, smoking had a 

proapoptotic effect in noncystic kidneys, with a higher apoptotic rate in NCS than NC kidneys 

(P<0.001). No significant difference was observed between CYS and CY animals (Figures 5E and 

5G). The degree of apoptosis in cyst-lining cells was not found to differ between CY and CYS 

mice (Figures 5F and H). 

Apoptosis was increased in CY compared to NC hearts [0.73% (0.44-1.03) vs 0.40% (0.23-0.60); 

P<0.05] (Figures 5I and J). A trend towards higher apoptotic rates was also observed in CYS 

compared to NC mice (P=0.053). 

 

Renal fibrosis increases with smoking exposure 

 

Tissue fibrosis was quantified based on picrosirius staining, revealing a higher relative area of 

fibrosis in CYS than CY [1.20% (0.87-2.02) vs 0.34% (0.23-0.86); P<0.05], NCS [vs 0.13% (0.10-

0.21); P<0.001] and NC kidneys [vs 0.06% (0.04-0.09); P<0.001] (Figures 6A and 6B). Renal 

fibrosis was also increased in CY compared to NCS (P<0.001) and NC mice (P<0.001), as well as 

in NCS compared to NC animals (P<0.05). 
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Cardiac fibrosis was increased in CY compared to NC [0.81% (0.70-1.49) vs 0.21% (0.09-0.38); 

P<0.01] and NCS mice [vs 0.26% (0.16-0.43); P<0.05] (Figures 6C and 6D). Our findings also 

revealed higher fibrosis indices in CYS than in NCS [1.10% (0.80-2.66) vs NCS; P<0.01] and NC 

hearts (P<0.001). 

 

Renal levels of glutathione are reduced in cystic and noncystic mice submitted to smoking  

 

Renal levels of GSH were lower in CYS than CY [107.9 μmol/mg protein (98.7-118.1) vs 148.0 

μmol/mg protein (139.8-183.8); P<0.01], NCS [vs 139.8 μmol/mg protein (124.1-159.0); P<0.01] 

and NC mice [vs 186.1 μmol/mg protein (172.2-195.5); P<0.01] (Figure 7A). We also detected 

reduced GSH levels in NCS compared to NC kidneys (P<0.05). Quantitative analyses of lipid 

peroxidation (TBARS) in renal tissue did not reveal significant differences among the four groups 

(Figure 7B). 

 

Smoking did not significantly affect Il1b and Tgfb1 renal expression 

 

The inflammatory status in renal tissue was analyzed in renal tissue by real-time RT-PCR. 

Expression levels of Il1b and Tgfb1 did not significantly differ among the groups, despite higher 

numerical values in CYS (Figures 7C and D). 

 

 

DISCUSSION 

 

The identification of environmental risk factors for faster progression of ADPKD carries great 

medical interest, as the avoidance or cessation of such stimuli is expected to prevent acceleration or 

slow disease progression. Smoking has been investigated as one of these potential risk factors. 
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Preclinical studies have shown that nicotine increases vasopressin levels37, which increases renal 

cysclic AMP and favors cyst growth38. In addition, smoking has been independently associated 

with renal disease progression in this disorder10. Another clinical study revealed that male smokers 

with ADPKD display increased risk of reaching ESKD9. Interestingly, while the risk of progressing 

to ESKD was substantially higher in smokers with no history of ACE inhibitor (ACEi) use, the 

odds ratio for smokers submitted to this treatment history was not significant. The reasons for this 

finding remained unclear. Recent reports, however, found that smoking status did not affect renal 

survival in ADPKD11 or that smoking history did not differ between progressor and nonprogressor 

patients39. In addition to this unresolved scenario, it is unknown whether the reported tobacco-

related effects follow mechanisms common to all forms of CKD or are mainly based on deleterious 

actions specific to ADPKD. 

Our Pkd1-deficient mouse model reproduces the ADPKD renal cystic phenotype and the smoking 

protocol employed was early and long enough to detect potential deleterious effects at all several 

pathogenic steps, including cystogenesis, cystic growth, fibrosis, hemodynamics and other basic 

cellular alterations. To ensure this detection capacity, we worked with high exposure to cigarette 

smoke at doses equivalent to those used in previous studies28, 29. 

Smoking has been shown to affect the kidney in different ways. It can cause albuminuria and/or 

proteinuria, increase the renal arteriolar wall, and lead to hemodynamic changes associated with 

hypoperfusion16, 40. Our results revealed higher SUN in CYS than CY animals as well as in NCS 

than NC mice, indicating that the deleterious effect of smoking on renal function was not specific 

to the underlying disease. It is possible that a significant component of this effect resulted from 

hemodynamic alterations induced by sympathetic exacerbation and increase in renal vascular 

resistance18. 

Chronic exposure to smoking significantly increased the renal cystic index, revealing a marked 

deleterious effect on the most seminal phenotype of ADPKD. Data and image analyses indicate that 
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most of this effect occurred due to acceleration of cystic growth. Limitations of the employed 

methodology did not allow appropriate investigation into whether the smoking-related increase in 

cystic burden also involves acceleration of cystogenesis. It is possible that somatic mutations 

induced by tobacco contribute to the formation of new renal cysts, by affecting the previously 

normal Pkd1 allele of tubular cells in which the Cre-lox system inactivated only one of the two 

copies. This phenomenon, previously described for other targeted genes41, 42, would have occurred 

during renal development, behaving as the second hit for cystogenesis. Smoking could have also 

induced second hits in post-kidney development cells, allowing them to evolve to cystogenesis in 

the presence of a third hit43. Two-hit cells localized in ischemic areas provoked by the 

hemodynamic effects of smoking could potentially acquire this third hit. 

Our data showed higher cell proliferation rates in cyst epithelium of CYS than CY kidneys. 

Smoking also increased cell proliferation in tubular cells of noncystic kidneys. The lack of 

significant difference in tubular cell proliferation rates between CYS and CY mice, in turn, may 

have occured due to an already increased baseline tubular cell proliferation in cystic mice. The 

increase in cystic index in response to smoking suggests that the tobacco proproliferative effect, 

although not specific to Pkd1 deficiency, is particularly important at the cyst-lining-cell level, 

playing an essential role in smoking-induced cyst growth. A study carried out in aortic smooth 

muscle cells suggests that this proproliferative effect may be exerted by nicotine44. 

Smoking increased renal fibrosis in cystic and noncystic mice; this effect, however, was much 

higher in cystic kidneys. Our results confirm that cystic kidneys present increased levels of renal 

fibrosis23 and suggest that smoking may stimulate renal fibrosis in ADPKD, a process critically 

associated with disease progression45. We did not find, however, increase in Il1b and Tgfb1 

expression levels in cystic kidneys following exposure to smoking. It is possible that these results 

occurred due to high variability among animals, since Il1b and Tgfb1 levels were numerically 

higher in CYS than CY mice. Interestingly, smoking led to cystic index increase in CYS animals 

without significant increase in KW/BW, suggesting parenchymal reduction in CYS kidneys. 
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Increased renal fibrosis may have been a significant contributor to this likely decrease in renal 

parenchyma. 

Redox imbalance is another important component of ADPKD pathogenesis46. ADPKD patients 

present decreased levels of glutathione peroxidase and superoxide dismutase47. Additionally, 

chronic smoking induces oxidative stress and damages endothelial cells48, and cigarette substances 

reduce glutathione levels in mouse lung epithelial cells15. Our results showed that smoking reduced 

glutathione levels in cystic kidneys, an effect also present in noncystic animals. These data suggest 

that oxidative stress may participate in the detrimental effect of smoking on Pkd1-deficient renal 

disease, although its induction is not specific to cystic kidneys.  

Apoptosis is another pathogenic component in ADPKD49. Nicotine, in turn, has been reported to 

induce or inhibit apoptosis in different cell types44, 50. Tubular cell apoptosis was increased in CY 

compared to NC kidneys and in CYS comparing to NCS organs. Interestingly, a proapoptotic effect 

of smoking was detected in noncystic tubules but not in cystic kidneys, both at the tubular and cyst-

lining cell levels. This suggests that increased apoptosis does not contribute to the deleterious effect 

of smoking on cystic kidneys. 

Recent experimental studies support a fundamental role of gene deficiency, PKD1 or PKD2, in the 

development of ADPKD-associated cardiomyopathy7, 23, 24, 51. Other factors, including 

hypertension, may also contribute to cardiac deterioration in this disorder52. Smoking, in turn, is 

associated with harmful cardiovascular effects53. Our data confirmed lower LVEF in CY than NC 

mice23. They also showed decreased LVEF in CYS compared to NC, while it did not differ 

between CYS and CY animals. LVSF, however, was decreased in CYS compared to NCS mice, a 

difference not seen between CY and NCS, and a trend towards reduced S’ was observed in CYS, 

but not CY, compared to NC (P=0.083). Notably, smoking worsened several structural parameters 

in cystic mice. CYS presented increased LVIDS/BW and LVIDD/BW compared to CY and NCS 

animals, increased LVSV/BW compared to NCS and increased LA/BW compared to CY. These 

data suggest that smoking exerts structural, and likely systolic, deleterious effects on the hearts of 
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cystic mice, which are associated with Pkd1 deficiency. 

In order to evaluate myocardial performance with higher sensitivity, we also analyzed strain and 

strain rate34, 54. Myocardial deformation was negatively impacted by smoking. This detrimental 

effect was supported by lower circumferential strain and circumferential strain rate in CYS than in 

CY, NCS and NC mice. Nonsignificant trends observed for radial strain and radial strain rate 

pointed in the same direction. Such findings indicate that the effect of smoking on impairing 

myocardial deformation is likely associated with the Pkd1-deficient status. 

Our data confirmed increased cardiac fibrosis in cystic mice23. Larger fibrotic areas were detected 

in CYS and CY than NCS and NC hearts. The lack of significant differences between CYS and CY 

and between NCS and NC, in turn, suggests that smoking does not increase cardiac fibrosis in 

cystic and non-cystic mice. Our findings suggest, in addition, that apoptosis is not involved in the 

smoking effect upon the heart of cystic animals. 

Our results revealed lower MAP in CYS mice than in hypertensive CY, reaching normotensive 

levels that did not differ from NC and NCS. Interestingly, several studies have reported lower 

blood pressure levels in smokers compared to nonsmokers55-57. This observation may be explained 

to a certain extent by an effect of smoking on decreasing body mass58. The potential lowering effect 

of smoking on MAP observed in cystic mice, therefore, may be a consequence of its effect on 

reducing BW. 

Survival was not significantly different at 18 weeks among the groups. A trend towards lower 

survival in the CYS group compared to NC, however, suggests the possibility that the coexistence 

of Pkd1 deficiency and smoking exposure may have a detrimental effect on survival. Interestingly, 

smoking induced reduction in BW in cystic animals, an effect not observed in noncystic mice. This 

observation expands the concept that ADPKD is a systemic disease. Future studies addressing this 

issue should measure caloric intake and metabolic rate to distinguish between primary and 

secondary effects of Pkd1 deficiency on BW. 
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Our findings showed that chronic exposure to smoking had a deleterious effect on the renal 

phenotype of Pkd1-deficient cystic mice, accelerating cystic growth and renal fibrosis as well as 

reducing renal function. Our results suggest that increased cell proliferation contributed to cyst 

growth and show that smoking reduced the renal levels of glutathione. Our data also revealed 

detrimental consequences of smoking on the cardiac phenotype of cystic mice. Given the 

similarities between human ADPKD and the studied orthologous animal model, the observed 

deleterious effects of smoking are likely to apply to ADPKD patients. 
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Table 1. Echocardiographic parameters in CY, CYS, NC and NCS mice. 

Parameters CY CYS NC NCS 

Structure 

LVM/BW (mg/g) 3.29±0.86 n=13  3.62±0.88 n=8  3.69±1.03 n=8  2.93±0.61 n=11 

LA/BW (mm/g) 0.07±0.02b n=13 0.09±0.01a n=8 0.09±0.02 n=8 0.08±0.01 n=11 

LVIDS/BW (mm/g) 0.12±0.02 n=13 0.15±0.03ac n=8 0.13±0.03 n=8 0.12±0.02 n=11 

LVIDD/BW (mm/g) 0.16 (0.15-0.17) n=13 0.20 (0.17-0.19)ac n=8 0.18 (0.15-0.19) n=8 0.16 (0.15-0.18) n=11 

LVSV/BW (μl/g) 1.70±0.54 n=13 2.32±0.94c n=8 1.57±0.53 n=8 1.43±0.64 n=11 

LVDV/BW (μl/g) 2.79±0.56 n=13 3.36±0.75 n=8 3.06±0.97 n=8 2.67±0.87 n=11 

Systolic Function 

LVEF (%) 39.9±11.1b n=11  34.4±10.5bb n=7  50.5±8.4 n=8  43.1±9.6 n=8 

LVSF (%) 20.8±6.8 n=13 17.3±8.4bbc n=8 26.7±6.0 n=8 24.9±6.8 n=11 

S´ (mm/s) 15.3±3.5 n=13 12.8±6.2 n=8 16.3±2.9 n=8 15.8±2.0 n=9 

Diastolic Function 

IVRT (ms) 25.6 (22.2-30.8) n=12 30.5 (24.9-39.2) n=8 26.7 (22.9-27.8) n=8 24.6 (21.4-28.4) n=10 

DT (ms) 18.3±3.8 n=11 21.5±5.4 n=7 21.2±4.6 n=8 19.9±5.9 n=9 

Other Parameters  

MPI 0.67±0.17 n=13 0.77±0.22 n=7 0.64±0.08 n=7 0.71±0.15 n=10 

RV MPI 0.37 (0.33-0.51) n=11 0.36 (0.27-0.63) n=6  0.38 (0.32-0.51) n=8  0.46 (0.34-0.71) n=8  

VTI RVOT 19.7±5.4 n=12 19.3±6.7 n=7 20.8±4.6 n=8 22.8±3.8 n=11 

PAP (mmHg) 71.9±2.4 n=12   68.8±2.9ab n=6  72.2±3.1 n=8 70.5±2.6 n=10 

Short Axis (%) 

Circumferential strain -14.5±3.2b n=10 -9.8±4.8abbbcc n=8  -19.5±4.1 n=7 -17.4±3.3 n=7  

Circumferential strain 

rate (×s-1) 
-4.54 (-5.80--3.82)b n=10  -3.11 (-3.58--2.84)abbbcc n=8  -6.31 (-7.16--5.18) n=7 -5.39 (-5.70--4.86) n=7 

Radial strain 18.4 (14.5-23.4) n=10 13.4 (11.4-18.0)bb n=8 26.5 (20.8-31.2) n=7 25.0 (16.9-26.1) n=7 

Radial strain rate (×s-1) 5.84 (4.87-6.34) n=10  4.23 (3.80-4.60)bb n=8  6.33 (6.12-8.17) n=7 5.74 (5.37-6.40) n=7 

 

LVM/BW: left ventricular mass normalized to body weight, LA/BW: ratio of left atrium mass normalized to body 

weight, LVIDS/BW): left ventricular internal diameter in systole normalized to body weight, LVIDD/BW: left 

ventricular internal diameter in diastole normalized to body weight, LVSV/BW: left ventricular volume in systole 

normalized to body weight, LVDV/BW: left ventricular volume in diástole normalized to body weight, LVEF: left 

ventricular ejection fraction. LVSF: left ventricular shortening fraction, S’: peak velocity at the septal basal level, 

IVRT: isovolumetric relaxation time, DT: mitral valve deceleration time, MPI: myocardial performance index, RV 

MPI: right ventricular myocardial performance index, VTI RVOT: velocity-time integral of the right ventricular outflow 

tract and PAP: mean pulmonary artery pressure. Parametric data were compared by means of one-way ANOVA, with 

results expressed as mean and standard deviation. The non-parametric data were compared with the Kruskal-Wallis 

test, with the results presented in median and interquartile intervals. aP<0.05 vs CY; bP<0.05 vs NC; bbP<0.01 vs NC; 

bbbP<0.001 vs NC;cP<0.05 vs NCS;ccP<0.01 vs NCS. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. A) Comparative analysis of survival among CY (n=14), CYS (n=21), NC (n=20) and 

NCS (n=20) mice. Data were compared using the Log-rank test. B) Comparative analysis of body 

weight at 16 weeks among CY (n=13), CYS (n=8), NC (n=8) and NCS (n=11) animals. C) 

Comparative analysis of the renal weight/body weight among CY mice (n=12), CYS (n=9), NC 

(n=15) and NCS (n=17) mice. D) Comparative analysis of heart weight/body weight ratio among 

the four experimental groups. E) Comparative analysis of liver weight/body weight among the four 

experimental groups. B-E) Comparisons were performed using the Kruskal-Wallis test and Müller-

Dunn posttest or with p values corrected for False Discovery Rate (FDR) using the method 

proposed by Benjamini, Krieger and Yekutieli. Results are expressed in median and interquartile 

intervals. *P<0.05; **P<0.01 and ***P<0.001. 

Figure 2. A) Comparative analysis of SUN among CY (n=10), CYS (n=12), NC (n=8) and NCS 

(n=9) mice. These comparisons were performed using the Kruskal-Wallis test with Müller-Dunn 

posttest, with results expressed in median and interquartile intervals. B) Comparative analysis of 

the global renal cystic index between CY (n=11) and CYS (n=12) mice. This comparison was 

performed using the Mann-Whitney test, with results expressed in median and interquartile 

intervals. C) Representative images of the renal cystic phenotype in the absence and presence of 

smoking. *P<0.05; **P<0.01 and ***P<0.001. 

Figure 3.Comparative analysis of A) LVEF, B) LVIDS/BW, C) LVIDD/BW, D) IVRT, E) 

circumferential strain, F) circumferential strain rate, G) radial strain and H) radial strain rate 

among CY, CYS, NC and NCS mice. Parametric data were compared by means of one-way 

ANOVA and Tukey posttest. The results were expressed as mean and standard deviation. Non-

parametric data were compared with Kruskal-Wallis test with p values corrected for False 

Discovery Rate (FDR) using the method proposed by Benjamini, Krieger and Yekutieli. The results 
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were presented in median and interquartis. *P<0.05; ** P<0.01 and *** P<0.001. 

Figure 4. Comparative analysis of MAP among CY (n=11), CYS (n=7), NC (n=8) and NCS (n=8). 

The results were compared by one-way ANOVA and p values corrected for False Discovery Rate 

(FDR) using the method proposed by Benjamini, Krieger and Yekutieli. The results were expressed 

as mean and standard deviation. *P<0.05 and ** P<0.01. 

Figure 5. A) Comparative analysis of cell proliferation rate in tubular renal epithelium among CY 

(n=9), CYS (n=10), NC (n=8) and NCS (n=8) mice and B) in renal cystic epithelium between CY 

and CYS animals. (C and D) Representative images of Ki-67 staining in tubular renal epithelium 

and cystic epithelium, respectively. E) Comparative analysis of apoptotic rate in tubular renal 

epithelium among CY (n=10), CYS (n=11), NC (n=9) and NCS (n=8) mice and F) in renal cystic 

epithelium between CY (n=9) and CYS (n=11). (G and H) Representative images of active 

caspase-3 staining in tubular renal epithelium and cystic epithelium, respectively. I) Comparative 

analysis of apoptotic rate in cardiac tissue among CY (n=12), CYS (n=11), NC (n=9) and NCS 

(n=8) mice. J) Representative images of active caspase-3 staining in cardiac tissue. C, D, G, H and 

J: Original magnification, x400. Non-parametric data were compared using the Kruskal-Wallis test 

with Simes-Hochber posttest (A) and Mann-Whitney test (B and F). The results were expressed as 

median and interquartile intervals. In figure E and I the parameters were transformed into Log10 

and the data were compared using one-way ANOVA and Tukey posttest. The results were 

expressed as median and interquartile intervals. *P<0.05; **P<0.01 and ***P<0.001. 

Figure 6. Comparative analysis of renal (A) and cardiac (C) fibrosis index among CY (n=9), CYS 

(n=10), NC (n=8) and NCS (n=8) mice. B) Representative images of renal fibrosis and D) 

Representative images of cardiac fibrosis in the four groups. Original magnification x400. Data 

were compared using the Kruskal-Wallis test with Dwass-Steel-Chritchlow-Fligner posttest (A) or 

Simes-Hochber posttest (C). The results were expressed as median and interquartile intervals. 

*P<0.05; **P<0.01 and ***P<0.001. 

Figure 7. Comparative analyses of A) GSH in renal tissue among CY (n=9), CYS (n=10), NC 
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(n=9) and NCS (n=10)  mice; B) TBARS in renal tissue among CY (n=8), CYS (n=9), NC (n=10) 

and NCS (n=10)  animals; C) Il1b expression in renal tissue among CY (n=7), CYS (n=7), NC 

(n=6) e NCS (n=6) mice and D) tgfb1 expression in renal tissue among CY (n=7), CYS (n=7), NC 

(n=6) and NCS (n=7) animals. Data were compared using the Kruskal-Wallis test with Simes-

Hochber posttest. The results were expressed as median and interquartile intervals. *P<0.05 and 

**P<0.01. 
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