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Just know, wherever you go 

You can always come home 
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RESUMO 

Rezende GM. Lesão podocitária na nefrite lúpica membranosa pura e 

proliferativa: mecanismos distintos de proteinúria? [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

Proteinúria é a principal manifestação da nefrite lúpica (NL) e reflete lesão no 

podócito. Análise dos biomarcadores do podócito foi realizada com o objetivo 

de identificar se o fenótipo podocitário é distinto na NL membranosa pura e 

proliferativa. Expressão de sinaptopodina, proteína 1 do tumor de Wilms 

(Wilms tumor protein 1 - WT1), proteína epitelial glomerular 1 (glomerular 

epitelial protein 1 - GLEPP1) e nefrina foi avaliada em 52 biópsias de NL por 

imunohistoquímica. Expressão preservada de sinaptopodina foi observada 

em apenas 10 (19,2%) de todas as biópsias enquanto que 42 (80,8%) 

apresentavam expressão reduzida. Ambos os grupos tinham proteinúria 

semelhante no momento da biópsia (p = 0,22), porém, no seguimento médio 

de quatro anos houve uma tendência para menores níveis médios de 

proteinúria nos pacientes com marcação preservada de sinaptopodina (0,26 

± 0,23 vs 0,84 ± 0,90 g/24 h, p = 0,05) do que naqueles com expressão 

reduzida. Trinta e nove (75%) biópsias foram classificadas como proliferativa 

e treze (25%) como membranosa pura. Comparação dos biomarcadores do 

podócito demonstrou predomíno de marcação preservada de sinaptopodina 

(69,2%), WT1 (69,2%), GLEPP1 (53,9%) e nefrina (60%) no grupo 

membranosa pura enquanto apenas <10% das proliferativas apresentaram 

expressão preservada. Nossos dados sugerem que nas classes 

proliferativas parece haver lesão estrutural do podócito, enquanto que na 

membranosa pura o padrão predominantemente preservado sugere uma 

lesão funcional do podócito que pode ser responsável pelo melhor 

prognóstico a longo prazo do desfecho da proteinúria. 

Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico. Nefrite lúpica. Podócito. 

Proteinúria. 

 

 



 

SUMMARY 

Rezende GM. Podocyte injury in pure membranous and proliferative lupus 

nephritis: distinct underlying mechanisms of proteinuria? [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

Proteinuria is a major feature of lupus nephritis (LN) and reflects podocyte 

injury. Analysis of podocyte biomarkers was performed attempting to identify 

if podocyte phenotype is distinct in pure membranous and proliferative LN. 

Expression of synaptopodin, Wilms tumor protein 1 (WT1), glomerular 

epithelial protein 1 (GLEPP1) and nephrin was evaluated in 52 LN biopsies 

by immunohistochemistry. Preserved synaptopodin expression was observed 

in only 10 (19,2%) of all biopsies while 42 (80,8%) had a reduced expression. 

Both groups had comparable proteinuria at the time of biopsy (p=0,22), 

however, in the mean follow-up of four years there was a tendency to lower 

mean levels of proteinuria in patients with preserved synaptopodin staining 

(0,26 ± 0,23 vs. 0,84 ± 0,90 g/24 h, p=0,05) than those with diminished 

expression. Thirty-nine (75%) biopsies were classified as proliferative and 

thirteen (25%) as pure membranous. Comparison of podocyte biomarkers 

demonstrated a predominance of preserved staining of synaptopodin 

(69,2%), WT1 (69,2%), GLEPP1 (53,9%) and nephrin (60%) in the pure 

membranous group whereas only <10% of the proliferative showed 

preserved expression. Our data suggest that in proliferative forms there 

seems to occur structural podocyte damage, whereas in the pure 

membranous the predominant preserved pattern suggests a dysfunctional 

podocyte lesion that may account for the better long-term prognosis of 

proteinuria outcome. 

Descriptors: Systemic lupus erythematosus. Lupus nephritis. Podocyte. 

Proteinuria. 
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O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória 

crônica autoimune, com acometimento multissistêmico, etiopatogenia 

multifatorial (hormonal, ambiental, genético e imunológico) e evolução clínica 

com períodos de atividade e remissão dos sintomas. Acomete 

principalmente mulheres jovens em idade reprodutiva, com pico de 

incidência no final da adolescência até o início da quarta década, em uma 

proporção aproximada de nove mulheres para cada homem1,2. A prevalência 

pode variar de sete a 160 casos para cada 100.000 pessoas, e a incidência 

estimada em diferentes locais do mundo é de aproximadamente um a 22 

casos para cada 100.000 pessoas por ano3-6. No Brasil, a incidência 

calculada para a cidade de Natal foi de 8,7 casos para cada 100.000 

pessoas por ano, de acordo com o estudo feito por Vilar et al.7. Relatos na 

literatura mostram que negros e asiáticos são os que apresentam uma maior 

frequência da doença em relação aos outros grupos étnicos8. 

A Nefrite Lúpica (NL) é um dos acometimentos mais graves nos 

pacientes com LES, sendo uma importante causa de morbidade e 

mortalidade, tanto por lesão direta no órgão quanto por complicações do 

tratamento. Nos Estados Unidos da América, aproximadamente 35% dos 

pacientes com lúpus apresentam evidências clínicas de nefrite no momento 

do diagnóstico, sendo que 50 a 60% podem desenvolver nefrite nos 
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próximos 10 anos após o diagnóstico. Aproximadamente de 10% a 30% 

evoluem para um quadro de insuficiência renal terminal. A prevalência da 

nefrite é variável, sendo maior em pacientes afro-americanos e hispânicos e 

no sexo masculino9,10. 

A nefrite lúpica é classificada de acordo com os critérios da Sociedade 

Internacional de Nefrologia/Sociedade de Patologia Renal (International 

Society of Nephrology/Renal Pathology Society [ISN/RPS]) de 2003, onde 

além das características histológicas, são avaliados os índices de atividade e 

cronicidade das lesões, e presença de alterações tubulares e vasculares11. De 

acordo com esses critérios foram estabelecidas seis classes histológicas, 

classe I - glomerulonefrite (GN) mesangial mínima caracterizada por mínimos 

depósitos imunes mesangiais na imunofluorescência sob microscopia óptica 

normal; classe II - GN mesangial proliferativa caracterizada por expansão da 

matriz ou hipercelularidade mesangial de qualquer grau na microscopia óptica 

com esparsos depósitos subepiteliais ou subendoteliais à imunofluorescência 

ou microscopia eletrônica; classe III - GN proliferativa focal com depósitos 

imunes subendoteliais e alterações proliferativas em até 50% dos glomérulos, 

além de lesões ativas (A) e/ou crônicas (C); classe IV - GN proliferativa difusa 

com depósitos subendoteliais e alterações glomerulares proliferativas 

envolvendo 50% ou mais dos glomérulos, com lesões ativas (A) e/ou crônicas 

(C) e predominantemente segmentar (S) ou global (G); classe V - GN 

membranosa caracterizada pela presença de depósitos subepiteliais globais 

ou segmentares ou suas sequelas à microscopia óptica, imunofluorescência 

ou microscopia eletrônica, combinada ou não às classes III e IV e classe VI - 
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GN esclerosante avançada onde se observa mais de 90% de glomérulos 

escleróticos sem lesões ativas residuais. 

A presença de proteinúria é a manifestação predominante nas 

diferentes classes histológicas de glomerulonefrite no LES, e reflete 

alterações estruturais e funcionais na barreira de filtração glomerular. 

O glomérulo é constituído pela cápsula de Bowman e pelo tufo capilar 

(Figura 1), sendo neste último onde se encontra a barreira de filtração, 

responsável pela seletividade de moléculas que irão compor o filtrado 

urinário. A barreira é constituída por três camadas: o endotélio fenestrado do 

capilar na parte interna, seguido pela membrana basal glomerular e, na parte 

externa, pelos podócitos12 (Figura 2). 

 

Figura 1 - Ilustração de tufo capilar glomerular
*
 

                                                
*
 Fonte: Disponível em: <http://www.mdsaude.com>. Acesso em: 20 ago 2014. 
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Figura 2 - Estrutura da barreira de filtração glomerular. Microscopia eletrônica de 
transmissão de glomérulo revelando as camadas da barreira de filtração 
glomerular. EF: Endotélio fenestrado do capilar; F: fenda diafragmática; P: 
pedicelo podocitário; MBG: membrana basal glomerular [Fonte: Modificado 
de Gilbert (2007)

†
] 

Os podócitos, ou células epiteliais viscerais glomerulares, são células 

altamente especializadas que desempenham importante papel na formação 

do ultrafiltrado glomerular, com participação na estabilidade dos capilares, 

função de barreira, modulação do coeficiente de ultrafiltração e renovação 

da membrana basal glomerular, entre outros13. O processo de filtração 

glomerular é dependente tanto das características estruturais como da carga 

elétrica negativa dos podócitos14,15. 

O podócito se caracteriza morfologicamente por um corpo celular de 

onde se projetam prolongamentos denominados pedicelos primários, os 

quais, por sua vez, estendem-se em pedicelos secundários (Figura 3). O 

corpo celular e os pedicelos primários flutuam livremente no filtrado urinário 

dentro do espaço de Bowman, enquanto que os pedicelos secundários são 

fixados à membrana glomerular basal via moléculas de integrinas e 

                                                
†
 Disponível em: <http://ocw.tufts.edu>. Acesso em: 29 ago 2014. 
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distroglicanos. Os pedicelos secundários se interdigitam extensivamente 

com pedicelos de podócitos vizinhos formando uma fenda entre eles, 

denominada fenda diafragmática. Esta estrutura constitui-se numa junção 

extracelular composta por proteínas, as quais formam uma membrana fina 

com permeabilidade seletiva quanto à carga elétrica, tamanho e forma das 

moléculas presentes no sangue, e são responsáveis pela função de filtração 

e sinalização do podócito16,17 (Figura 4). 

 

Figura 3 - Micrografia eletrônica de varredura de capilares glomerulares de rato. A 
face externa dos capilares é recoberta pelo podócito e suas várias 
ramificações (aumento 6000x). CP: corpo celular do podócito; PP: pedicelo 
primário do podócito; PS: pedicelo secundário do podócito; EU: espaço 
urinário da cápsula de Bowman; CG: capilar glomerular [Fonte: Modificado 
de Pavenstädtet al. (2003)

‡
] 

                                                
‡
 Disponível em: <http://www. physrev.physiology.org >. Acesso em: 30 set 2014. 
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Figura 4 - Ilustração de corte coronal de dois pedicelos podocitários, da fenda 
diafragmática entre eles e algumas proteínas constitucionais dessas 
estruturas [Fonte: Meyrier (2005)

§
] 

As proteínas expressas pelo podócito são importantes para a integridade 

da barreira de filtração18, e incluem, entre outras, a Sinaptopodina (Synpo), 

proteína 1 do tumor de Wilms (Wilms Tumor Protein 1 [WT1]), proteína epitelial 

glomerular 1 (Glomerular Epitelial Protein 1 [GLEPP1]) e nefrina. 

A sinaptopodina apresenta uma distribuição citoplasmática nos 

pedicelos do podócito, é uma proteína rica em prolina e está associada à 

actina, e exerce um papel na modulação do formato e motilidade dos 

processos pediosos. Ela está expressa somente no podócito completamente 

diferenciado, sendo, portanto considerada um importante marcador 

fenotípico de maturidade desta célula. Sua distribuição não se restringe aos 

podócitos, sendo também expressa nas gêmulas dendríticas das sinapses 

telencefálicas, e é principal responsável pela regulação da dinâmica da 

actina na manutenção da plasticidade celular19,20. 

                                                
§
 Disponível em: < www.nature.com>. Acesso em: 18 set 2014. 
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WT1 é um fator de transcrição nuclear do tipo zinc finger envolvido na 

regulação do crescimento e diferenciação celular, e apresenta função crucial 

durante o desenvolvimento normal do sistema urogenital e hemopoiético. No 

rim sua presença é fundamental para uma nefrogênese bem sucedida como 

também para a manutenção da função renal na vida adulta21. Mutações no 

gene WT1 estão presentes no tumor de Wilms, um tumor renal maligno 

frequente em crianças, na Síndrome de Frasier, Síndrome de Denys-Drash e 

em algumas leucemias agudas, o que sugere uma ação como inibidor de 

proliferação celular22-24. 

A GLEPP1 é uma proteína tirosina fosfatase expressa na membrana 

do podócito que age como receptor celular e participa em mecanismos 

regulatórios relacionados à estrutura e/ou função dos processos pediosos 

através da transdução de sinais celulares25. Esta proteína também 

desempenha um papel na preservação da área de filtração e da pressão 

sanguínea26. 

Já a nefrina se localiza exclusivamente na região da fenda diafragmática 

do processo pedioso do podócito27, é uma proteína de adesão da superfamília 

de imunoglobulinas com distribuição transmembrânica e age como uma 

molécula de sinalização28. Ela apresenta um papel relevante na integridade 

estrutural da fenda e mutações no gene NPHS1 que codifica a nefrina são 

responsáveis pela síndrome nefrótica congênita do tipo Finlandês, 

caracterizada por proteinúria maciça intraútero e nefrose ao nascimento29. 

Na busca para discriminar mecanismos potencialmente envolvidos na 

lesão podocitária nos diferentes tipos de glomerulonefrites, vários estudos 
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nos últimos anos foram conduzidos com o objetivo de identificar alterações 

na expressão dos marcadores fenotípicos dos podócitos associados com 

proteinúria em diversas condições clínicas com acometimento renal. Nesse 

sentido, existem relatos evidenciando uma diminuição na expressão da 

Synpo em pacientes com Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) 

primária30 e com doença de lesões mínimas31 resistente ao corticoide, e 

também em pacientes com glomeruloesclerose idiopática colapsante e 

nefropatia associada ao HIV32. Em contraposição, a expressão da Synpo é 

preservada na doença de lesões mínimas responsiva ao corticoide31, 

glomerulonefrite membranosa32 e nefropatia por IgA com pequenas 

alterações glomerulares33. De maneira semelhante, estudos mostram que a 

expressão da GLEPP1 está preservada na doença de lesões mínimas e 

glomerulonefrite membranosa32, e reduzida na GESF primária30. Além disso, 

a expressão de nefrina encontra-se diminuída em biópsias de pacientes com 

síndrome nefrótica primária adquirida (glomerulonefrite membranosa, 

doença de lesões mínimas, GESF e nefropatia por IgA) conforme 

demonstrado por Doublier et al.34. 

Por outro lado, esse tipo de estudo na nefrite lúpica é escasso na 

literatura. Um dos relatos avaliando biópsias renais de apenas quatro 

pacientes com NL proliferativa difusa na infância mostrou que a expressão 

das proteínas associadas aos podócitos, Synpo, nefrina e podocina, 

apresentava-se atenuada35. Já Kubiak-Wlekly et al.36 avaliaram a expressão 

de Synpo em 10 pacientes com NL (classe II n = 2, classe IV n=4 e classe V 

n = 4) e verificaram redução na expressão desta proteína em todos os 
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subgrupos, principalmente nos casos com acentuada proliferação celular 

glomerular e/ou lesões escleróticas. 

Em outro estudo com 15 pacientes com nefrite lúpica (classe II n = 5, 

classe IV n = 4 e classe V n = 6), observou-se uma marcação fraca e não 

contínua para a nefrina nas biópsias classe proliferativa, marcação fraca, 

mas homogênea na classe membranosa e marcação similar ao controle 

(normal) na classe mesangial37. Koop et al.38 também relataram diminuição 

da expressão de nefrina em sete biópsias de pacientes com nefrite lúpica, 

mas a classe histológica não foi especificada. 

É importante ressaltar que o número limitado das amostras incluídas 

nesses estudos e a análise limitada a um único ou poucos marcadores de 

proteínas podocitárias compromete uma conclusão mais abrangente sobre a 

relevância desses achados em relação aos diversos padrões 

histopatológicos da nefrite lúpica e suas associações clínicas. 
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O presente estudo tem, portanto, como objetivo, uma avaliação 

sistemática da expressão de um painel mais amplo de proteínas podocitárias 

com diferente distribuição celular em uma série de biópsias de nefrite lúpica. 

Para tanto, as proteínas Synpo, WT1, GLEPP1 e nefrina foram selecionadas 

visando tentar identificar possíveis alterações fenotípicas do podócito entre 

as classes histopatológicas de nefrite lúpica membranosa pura, 

membranoproliferativa e proliferativas puras e sua potencial relevância nos 

parâmetros renais. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Biópsias 

Foram selecionadas biópsias renais de 88 pacientes com nefrite 

lúpica dos arquivos do Laboratório de Patologia Renal do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no 

período de 1999 a 2009, com a autorização do Prof. Dr. Venâncio Avancini 

Ferreira Alves, responsável pelo biorrepositório. Cinquenta e duas biópsias 

compuseram o grupo de estudo e 34 foram excluídas devido à presença de 

comorbidades nos pacientes como diabetes mellitus, como também por 

apresentarem um número inferior a cinco glomérulos elegíveis na secção. 

Também foram excluídas duas biópsias classificadas como NL mesangial 

classe II, número não representativo para a análise. 

No momento da biópsia percutânea com agulha, uma das amostras 

do espécime renal foi fixada em Dubosq-Brasil, seguido por formaldeído 

10%, e após inclusão em parafina foi processada para procedimentos 

histológicos padrão. A segunda amostra foi congelada instantaneamente em 

nitrogênio líquido, e microscopia com imunofluorescência direta foi realizada 

em secções de criostato para fins diagnósticos. Todas as lâminas foram 

analisadas às cegas por uma patologista renal especializada (DMACM) e 

dados histológicos foram registrados de acordo com os critérios revisados da 

ISN/RPS de 2003 para classificação de glomerulonefrite lúpica39. 
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3.2 Pacientes 

Para uma avaliação retrospectiva, os prontuários foram extensamente 

revistos para dados demográficos, clínicos e laboratoriais relacionados ao 

momento da biópsia. Todos os pacientes preenchiam pelo menos quatro dos 

onze critérios revisados de classificação do American College of 

Rheumatology (ACR) para LES40. Evidência para doença renal ativa foi 

baseada em: proteinúria maior que 0,5 g/24 horas, e/ou presença de 

sedimentos urinários (cilindros celulares, hematúria ˃ 5 hemácias/campo 

e/ou leucocitúria ˃ 5 leucócitos/campo, excluindo infecção ou cálculo renal) 

e/ou albumina sérica menor que 3,5 g/dL. Disfunção renal foi definida como 

creatinina sérica maior que 1,5 mg/dL e proteinúria nefrótica como superior a 

3,5 g/24 h. Anticorpos anti-DNA de dupla hélice (Double-Stranded DNA, 

[dsDNA]) foram detectados por imunofluorescência indireta usando Crithidia 

luciliae como substrato. Atividade hemolítica do complemento foi 

determinada através de ensaio de difusão radial hemolítica usando 

eritrócitos sensibilizados com hemolisina de carneiro incorporados em placas 

de imunodifusão contendo agarose. Valor normal do complemento CH100 foi 

de 150-350 UI/mL. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local 

(CAPPesq HC-FMUSP 1061/09). 
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3.3 Imunohistoquímica 

Os ensaios de imunohistoquímica para determinar a expressão de 

sinaptopodina, WT1, GLEPP1 e nefrina foram realizados com os sistemas de 

detecção Spring Reveal Polyvalent HRP (Spring Bioscience, Pleasanton, 

CA, EUA) ou NovoLink Polymer Detection SystemTM (Leica Biosystems, 

Newcastle Upon Tyne, NE, UK), ambos com peroxidase. 

Amostras do tecido renal, previamente fixado e incluso em parafina, 

foram cortadas em fragmentos com 3,0 µm de espessura e dispostos em 

lâminas para microscopia. A parafina foi removida do tecido após 

aquecimento a 60ºC por 30 minutos e incubações em xilol três vezes por 

nove minutos. O solvente residual foi removido por duas lavagens de cinco 

minutos em álcool etílico absoluto e o tecido foi reidratado em etanol a 96% 

(duas lavagens de três minutos) e em água destilada (duas lavagens de 

cinco minutos). Para a recuperação dos antígenos previamente mascarados 

devido ao processo de fixação, as lâminas foram incubadas em tampão 

citrato 0,01M, pH 6,0, sob aquecimento em panela de pressão por três 

minutos, ou em panela a vapor por 30 minutos. Após resfriarem e atingirem 

a temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas em água destilada e 

transferidas para PBS (salina tamponada com tampão fosfato - NaH2PO4 

0,025 M, Na2HPO4 0,007 M e NaCl pH 7,4 ou TBS (salina tamponada com 

tampão Tris: NaCl 0,0135 M e Tris 0,050 M, pH 7,6). A atividade da 

peroxidase endógena do tecido foi bloqueada por incubação em solução de 

peróxido de hidrogênio a 3% por 30 minutos, os fragmentos foram então 

lavados em PBS ou TBS, e incubados com a solução Protein Block de 
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acordo com as instruções do fabricante, para o bloqueio de antígenos 

inespecíficos. As incubações com os anticorpos primários monoclonais de 

camundongo anti-sinaptopodina, clone G1d4 (Progen and Biotechnick 

GmbH, Heidelberg, Alemanha), anti-WT1, clone 6F-H2 (Dako Corp., 

Glostrup, Dinamarca), anti-GLEPP1, clone 5C11 (Biogenex, Fremont, CA, 

EUA) e anticorpo policlonal de coelho anti-nefrina (gentilmente cedido pelo 

Dr. Lawrence B. Holzman da Renal-Eletrolyte and Hypertension Division da 

Universidade da Pensilvânia, PA, EUA) foram realizadas por períodos de 12 

a 14 horas, a 4ºC, em concentrações previamente estabelecidas. O controle 

negativo de cada reação consistiu na omissão da incubação com o anticorpo 

primário. Em seguida, os fragmentos de tecido foram lavados com PBS ou 

TBS, e incubados sucessivamente com as soluções Complement e HRP 

Conjugate (kit Spring Reveal Polyvalent HRP) ou Post Primary Block e 

Polymer (kit Novolink® Polymer Detection System) de acordo com as 

instruções dos fabricantes. 

Para a revelação, os fragmentos foram incubados com substrato 

cromogênico para peroxidase, contendo peróxido de hidrogênio e DAB 

(3,3´diaminobenzidina), e contra-corados com solução de hematoxilina de 

Harris. As lâminas foram então desidratadas em bateria de álcool-xilol e 

montadas com meio Entellan® (EMD Chemicals Inc., Gibbstown, NJ, EUA). 

A expressão de sinaptopodina, WT1, GLEPP1 e nefrina nos 

glomérulos renais foi avaliada qualitativamente por microscopia óptica 

(aumento 400x). Para cada lâmina foram analisados no mínimo cinco 

glomérulos não totalmente esclerosados. Todas as reações, e as 
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concentrações ótimas dos anticorpos, foram previamente padronizadas em 

fragmentos de rim normal de adultos, obtidos por nefrectomia devido a 

trauma ou presença de pequeno tumor renal localizado. 

A expressão dos marcadores dos podócitos nas biópsias foi 

classificada como padrão de marcação com preservação global quando 

todos os glomérulos na secção apresentavam coloração difusa, e padrão 

com redução segmentar quando pelo menos um glomérulo (focal) na secção 

apresentava coloração parcial. A expressão de Synpo foi usada como 

marcador de referência para o podócito maduro. 

3.4 Análise Estatística 

Os dados estão expressos como média ± desvio-padrão para 

variáveis contínuas e como porcentagem para variáveis categóricas. 

Variáveis contínuas foram comparadas usando o Teste t de Student e 

variáveis categóricas foram comparadas usando o Teste de Pearson qui-

quadrado e o Teste Exato de Fisher. Valor p ˂ 0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Características Demográficas e Clínicas dos Pacientes Lúpicos 

À época da biópsia, os 52 pacientes lúpicos (80,8% sexo feminino e 

59,6% caucasianos) apresentavam uma média de idade de 34,12 ± 10,94 

anos, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index - Índice de 

atividade de doença do Lúpus Eritematoso Sistêmico [SLEDAI]) de 8,48 ± 

3,87 e média de duração da doença de 5,23 ± 5,41 anos. Avaliação 

laboratorial da função renal dos pacientes demonstrou níveis altos de 

proteinúria (4,06 ± 3,57 g/24 h) e de creatinina sérica (1,79 ± 1,44 mg/dL) e 

baixos níveis de albumina sérica (2,58 ± 0,80 g/dL). 

4.2 Análise dos Biomarcadores do Podócito na Nefrite Lúpica 

Das 52 biópsias analisadas, 39 (75%) foram classificadas como NL 

classes proliferativas: 51,3% eram de classe proliferativa difusa pura classe 

IV, 30,7% membranoproliferativa (classes III e V, classes IV e V) e 18% 

proliferativa focal pura classe III. Nefrite lúpica membranosa pura classe V foi 

observada nas 13 (25%) biópsias remanescentes. 

Avaliação da expressão dos marcadores podocitários Synpo (Figura 

5), WT1, GLEPP1 e nefrina (Figura 6) incluídos no estudo em biópsia de rim 

normal demonstrou coloração global e difusa (padrão preservado) ao longo 

da parte externa das paredes capilares. 
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Figura 5 - Padrões de expressão de sinaptopodina em seções de tecido renal de 
indivíduos normais (A) e pacientes com nefrite lúpica (B-E). A: padrão 
preservado global e difuso em rim normal; B: padrão preservado global e 
difuso em nefrite lúpica classe membranosa pura; C. padrão com redução 
segmentar em nefrite lúpica classe membranosa pura; D: padrão 
preservado global e difuso em nefrite lúpica classe proliferativa; E: padrão 
com redução segmentar em nefrite lúpica classe proliferativa. 
Imunomarcação com peroxidase, aumento de 400x 
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Figura 6 - Expressão representativa de WT1, GLEPP1 e nefrina em seções de tecido 
renal de indivíduos normais (A a-c) e pacientes com nefrite lúpica (B e C). 
Imunomarcação com peroxidase, aumento de 400x 

Nas biópsias de nefrite lúpica, o número médio de glomérulos 

elegíveis analisados por espécime renal foi de 11,65 ± 5,80, não sendo 

considerados os glomérulos completamente esclerosados. 

Comparação da expressão dos biomarcadores do podócito nas 

diferentes classes histológicas de NL demonstrou uma predominância do 

padrão globalmente preservado de Synpo (69,2%), WT1 (69,2%), GLEPP1 

(53,9%) e nefrina (60%) no grupo membranosa pura. De forma contrária, 

apenas menos que 10% das nefrites proliferativas mostraram uma expressão 

globalmente preservada para todas as quatro proteínas analisadas (Tabela 1). 

Padrões representativos de expressão com preservação global e com redução 

segmentar de WT1, GLEPP1 e nefrina nas secções de tecido renal de 

pacientes com NL estão ilustrados na Figura 6 (B e C), respectivamente. 
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Padrões de expressão com preservação global e redução segmentar de 

sinaptopodina (marcador referência) na NL membranosa pura (B e C, 

respectivamente) e na NL proliferativa (D e E, respectivamente) estão ilustrados 

na Figura 5. 

Tabela 1 - Expressão de biomarcadores podocitários nas biópsias de 

nefrite lúpica membranosa pura classe V e proliferativa 

Expressão de 
biomarcadores 

podocitários 

Grupo membranosa 
pura classe V 

n=13 
n (%) 

Grupo classes 
proliferativas

a
 

n=39 
n (%) 

p 

Sinaptopodina    

Preservação global 9 (69,2) 1 (2,6) < 0,0001 

Redução segmentar 4 (30,8) 38 (97,4) < 0,0001 

WT1    

Preservação global 9 (69,2) 3 (7,7) < 0,0001 

Redução segmentar 4 (30,8) 36 (92,3) < 0,0001 

GLEPP1    

Preservação global 7 (53,9) 1 (2,9)* 0,0002 

Redução segmentar 6 (46,1) 34 (97,1)* 0,0002 

Nefrina    

Preservação global 6 (60)
§
 3 (9,4)

§
 0,0025 

Redução segmentar 4 (40)
§
 29 (90,6)

§
 0,0025 

a
NL classes proliferativas incluiram: 51,3% classe IV proliferativa difusa pura; 30,7% 

membranoproliferativa (classes III e V/classes IV e V), e 18% classe III proliferativa focal pura. 
*Expressão de GLEPP1 foi avaliada em 35 biópsias de NL proliferativa. 

§
Expressão de Nefrina 

foi avaliada em 10 biópsias de NL membranosa pura e em 32 biópsias de NL proliferativa. 

A análise comparativa do grupo de biópsias membranosa pura classe 

V (n = 13) com os subgrupos de NL de classe proliferativa 

[membranoprolierativa (n = 12) e proliferativas puras classes III e IV (n = 27)] 

(Tabela 2) demonstrou que biópsias classe membranoproliferativa exibem 

padrão de marcação fenotípica do podócito semelhante às classes 

proliferativas puras. Além disso, o padrão da coloração foi análogo em 

pacientes com classe proliferativa pura III e IV com aqueles com NL 
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membranoproliferativa (Synpo: p = 1,00; WT1: p = 0,22; GLEPP1: p = 1,00 e 

nefrina: p = 1,00). 

Tabela 2 - Expressão de biomarcadores podocitários em biópsias de 

nefrite lúpica membranosa pura classe V, membranoproliferativa 

(classes III e V/IV e V) e proliferativas pura (classe III e 

classe IV) 

Expressão de 
biomarcadores 

podocitários 

Membranosa 
pura classe V 

n = 13 
n (%) 

Proliferativas 
puras (III e IV) 

n = 27 
n (%) 

Membrano-
proliferativa 

(III + V, IV + V) 
n = 12 
n (%) 

p 

Sinaptopodina     

Preservação global 9 (69,2) 1 (3,7) 0 < 0,0001 

Redução segmentar 4 (30,8) 26 (96,3) 12 (100) < 0,0001 

WT1     

Preservação global 9 (69,2) 1 (3,7) 2 (16,7) < 0,0001 

Redução segmentar 4 (30,8) 26 (96,3) 10 (83,3) < 0,0001 

GLEPP1     

Preservação global 7 (53,9) 1 (4,2)* 0 0,0001 

Redução segmentar 6 (46,1) 23 (95,8)* 11 (100)* 0,0001 

Nefrina     

Preservação global 6 (60)
§
 2 (9,1)

§
 1 (10)

 §
 0,0030 

Redução segmentar 4 (40)
§
 20 (90,9)

§
 9 (90)

§
 0,0030 

⃰Expressão de GLEPP1 foi avaliada em 24 biópsias de NL proliferativa pura e 11 biópsias de NL 
membranoproliferativa; §Expressão de Nefrina foi avaliada em 10 biópsias de NL membranosa 
pura, 22 proliferativa pura e 10 membranoproliferativa. 

No grupo de NL membranosa pura classe V (n = 13), houve nove 

pacientes (69,2%) com expressão preservada de Synpo e quatro pacientes 

(30,8%) com expressão reduzida. Esses dois subgrupos diferiram em relação 

ao fato que à época da biópsia o primeiro apresentou um menor índice de 

atividade histológica (1,17 ± 0,41 vs. 2,50 ± 1,00, p = 0,0178) e albumina sérica 

(2,11 ± 1,09 vs. 3,84 ± 0,12 g/dL, p = 0,0103), e maior proteinúria (5,45 ± 2,90 

vs. 1,72 ± 1,67 g/24 h, p = 0,0374) do que o último, respectivamente (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Comparação de dados clínicos, laboratoriais e renais em 

pacientes com biópsias de NL membranosa pura classe V 

com expressão de sinaptopodina preservada e reduzida nos 

podócitos 

Dados clínicos, laboratoriais e renais 

NL membranosa pura classe V 
Expressão de sinaptopodina 

p 
Preservada 

n = 9 
Reduzida 

n = 4 

Índice de atividade histológica 1,17 ± 0,41
a
 2,50 ± 1,00 0,0178 

Índice de cronicidade histológica 0,33 ± 0,82
a
 1,00 ± 1,15 0,31 

Albumina sérica na biópsia, g/dL 2,11 ± 1,09
 

3,84 ± 0,12 0,0103 

Albumina sérica seguimento médio 4 anos, g/dL 4,06 ± 0,42 4,10 ± 0,29 0,87 

Proteinúria na biópsia, g/24 h 5,45 ± 2,90 1,72 ± 1,67 0,0374 

Proteinúria nefrótica na biópsia, n (%) 7 (77,8) 1 (25) 0,22 

Proteinúria seguimento médio 4 anos, g/24 h 0,27 ± 0,23 0,37 ± 0,46 0,60 

Proteinúria >0,5 g/24 h no seguimento, n (%) 1 (11,1) 1 (25)
 

1,00 

Creatinina sérica na biópsia, mg/dL 0,73 ± 0,15 0,82 ± 0,30
 

0,47 

Creatinina sérica seguimento médio 4 anos, mg/dL 0,78 ± 0,22 0,70 ± 0,10 0,51 

Duração da doença, anos 3,21 ± 4,61
b 

13,00 ± 9,90
c 

0,06 

SLEDAI na biópsia 8,00 ± 4,58 9,25 ± 3,59 0,64 

Anti-dsDNA na biópsia, n (%) 1 (11,1) 2 (50) 0,20 

CH100 na biópsia, UI/mL  184,44 ± 109,90
 

130,00 ± 98,57
 

0,41 

Diálise no seguimento médio 4 anos, n (%) 0 0 1,00 

Valores estão expressos como média ± DP para variáveis contínuas e em % para variáveis 
categóricas. 

a
Expressão de sinaptopodina foi avaliada em seis biópsias no grupo preservado; 

b
Expressão foi avaliada em oito pacientes no grupo preservado; 

c
Expressão avaliada em dois 

pacientes no grupo reduzido. 

Análise da expressão de sinaptopodina em todas as 52 biópsias com NL 

revelou que apenas 10 (19,2%) delas demonstraram um padrão de marcação 

imunológica globalmente preservado enquanto que 42 (80,8%) exibiam 

expressão com redução segmentar. Biópsias com coloração preservada da 

Synpo foram, na maioria, classificadas como NL membranosa pura (90%), com 
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menores índices de atividade (p = 0,0007) e cronicidade (p = 0,0054) 

histológica, e os pacientes apresentavam menor creatinina sérica (p = 0,0108), 

além de uma tendência para menor frequência de anti-dsDNA (p = 0,07) e 

maior proteinúria nefrótica (p = 0,08) à época da biópsia (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Comparação de dados clínicos, laboratoriais e renais em 

pacientes com biópsias de NL com expressão de sinaptopodina 

preservada e reduzida nos podócitos 

Dados clínicos, laboratoriais e renais 

Expressão de sinaptopodina 

p Preservada 
n = 10 

Reduzida 
n = 42 

NL proliferativa, n (%) 1 (10) 38 (90,5) < 0,0001 

NL membranosa pura, n (%) 9 (90) 4 (9,5) < 0,0001 

Índice de atividade histológica 1,43 ± 0,79
a 

5,35 ± 2,80
a
 0,0007 

Índice de cronicidade histológica 0,29 ± 0,76
a
 3,60 ± 2,95

a
 0,0054 

Albumina sérica na biópsia, g/dL 2,17 ± 0,95 2,64 ± 0,75 0,10 

Albumina sérica seguimento médio 4 anos, g/dL 4,09 ± 0,41 3,86 ± 0,62
 b
 0,28 

Proteinúria na biópsia, g/24 h 5,41 ± 2,60 3,87 ± 3,68 0,22 

Proteinúria nefrótica na biópsia, n (%) 8 (80) 20 (47,6) 0,08 

Proteinúria seguimento médio 4 anos, g/24 h 0,26 ± 0,23 0,84 ± 0,90
b 

0,05 

Proteinúria >0,5 g/24 h no seguimento, n (%) 1 (10) 16 (45,7)
b 

0,06 

Creatinina sérica na biópsia, mg/dL 0,72 ± 0,13 1,97 ± 1,48 0,0108 

Creatinina sérica seguimento médio 4 anos, 
mg/dL 

0,73 ± 0,18 1,98 ± 2,44
b
 0,11 

Duração da doença, anos 4,52 ± 5,84
c 

5,39 ± 5,38
c 

0,66 

SLEDAI na biópsia 7,90 ± 4,33 8,62 ± 3,79 0,60 

Anti-dsDNA na biópsia, n (%) 1 (10) 18 (42,9) 0,07 

CH100 na biópsia, UI/mL 184,44 ± 109,90
d 

144,03 ± 118,47
d 

0,36 

Diálise no seguimento médio 4 anos, n (%) 0
c 

10 (25)
c 

0,17 

Uso de corticosteróide na biópsia, n (%) 7 (77,8)
c
 13 (32,5)

c
 0,0221 

Uso de ciclofosfamida na biópsia, n (%) 1 (11,1)
c
 21 (52.5)

c
 0,0305 

Valores estão expressos como média ± DP para variáveis contínuas e % variáveis categóricas. 
a
Expressão de sinaptopodina foi avaliada em sete biópsias no grupo preservado e em 40 no grupo 

reduzido; 
b
Expressão avaliada em 35 pacientes no grupo reduzido; 

c
Expressão avaliada em nove 

pacientes no grupo preservado e em 40 no grupo reduzido; 
d
Expressão avaliada em nove pacientes 

no grupo preservado e em 36 no grupo reduzido. 
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Ainda dentro do grupo das 52 biópsias, a análise específica de 

proteinúria na época da biópsia demonstrou níveis semelhantes em 

pacientes com marcação preservada e reduzida de Synpo (p = 0,22). Em 

contraste, no seguimento médio de quatro anos houve uma tendência para 

menores níveis médios de proteinúria em pacientes com marcação 

preservada de Synpo (0,26 ± 0,23 vs. 0,84 ± 0,90 g/24 h, p = 0,05) e menor 

frequência de pacientes com proteinúria > 0,5 g/24 h (10 vs. 45,7%, p=0,06) 

do que aqueles com expressão reduzida. Não houve diferença 

estatisticamente significante no seguimento médio de quatro anos entre os 

grupos com expressão preservada e diminuída em relação à albumina sérica 

(p = 0,28), creatinina sérica (p = 0,11) e diálise (p = 0,17) (Tabela 4). 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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Este estudo é até onde sabemos o primeiro a fornecer evidência de 

que a expressão dos marcadores selecionados do podócito é distinta na 

nefrite lúpica membranosa pura e proliferativa, apesar da característica em 

comum de proteinúria em ambas as apresentações41. 

O número considerável de biópsias com essas duas classes 

histológicas de nefrite lúpica com maior probabilidade de ser associada com 

lesão podocitária foi essencial para discriminar o envolvimento do podócito, 

uma condição não encontrada em relatos prévios, principalmente em relação 

à representação de nefrite lúpica membranosa pura35-37. Além disso, a 

avaliação dos níveis de proteinúria à época da biópsia e no seguimento 

médio de quatro anos também foi importante para determinar se a alteração 

na expressão dos marcadores moleculares selecionados nessas células 

altamente especializadas poderia predizer a gravidade e o desfecho em 

longo prazo do quadro renal. 

Avaliação de moléculas associadas ao podócito com distribuição 

celular no citoplasma, núcleo, membrana e fenda diafragmática é outra 

grande vantagem deste estudo, uma vez que a lesão podocitária pode 

abranger um ou mais desses compartimentos subcelulares. De fato, 

algumas das principais causas de lesão podocitária incluem alterações no 

citoesqueleto de actina resultando em reorganização da estrutura dos 
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pedicelos (retração) e no complexo da fenda diafragmática, bem como 

desregulação na sinalização ao nível da membrana e ocorrência de mutação 

genética associada aos marcadores do podócito12. A podocitopatia diabética, 

por exemplo, ressalta a importância de se analisar diferentes 

compartimentos celulares no envolvimento do podócito na proteinúria. Nessa 

condição, estudos mostram que mecanismos celulares e moleculares 

distintos exercem um papel relevante na nefropatia diabética e incluem 

apoptose ou descolamento podocitário resultando em uma diminuição no 

número dessas células e na expressão de nefrina na fenda diafragmática 

associada à retração dos pedicelos42. 

No presente estudo, observou-se uma preservação de podócitos na 

nefropatia lúpica membranosa pura evidenciada pela expressão global e difusa 

de Synpo em contraste com uma coloração predominantemente reduzida em 

áreas com acentuada proliferação celular glomerular e/ou lesões escleróticas 

nas classes proliferativas puras e membranoproliferativas. Na NL proliferativa, a 

diminuição na expressão de Synpo sugere a perda de podócitos o que está de 

acordo com relatos prévios de aumento na excreção urinária desta célula em 

pacientes com NL com esta classe histológica43,44. Em contrapartida, 

podocitúria não foi tão evidente no único relato com três pacientes com nefrite 

lúpica membranosa45, o que corrobora com nossos achados de coloração 

podocitária predominantemente preservada de Synpo, WT1, GLEPP1 e nefrina 

na maioria das nossas biópsias classe V. 

A NL membranosa pura demonstrou um padrão de expressão similar 

àquele observado na doença de lesões mínimas responsiva ao corticoide31, 
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glomerulopatia membranosa32 e nefropatia por IgA46 enquanto que biópsias 

lúpicas com lesões proliferativas foram semelhantes à GESF idiopática, 

doença de lesões mínimas resistente ao corticoide, GESF colapsante e 

nefropatia associada ao HIV31,32,47. Diminuição na expressão de Synpo 

também foi vista na síndrome nefrótica idiopática infantil20 e em um recente 

estudo envolvendo sete pacientes com lúpus na infância e nefropatia 

proliferativa difusa ativa35. 

Nossos achados mostraram que o padrão de expressão dos 

marcadores selecionados do podócito não se mostrou associado aos níveis 

de proteinúria no momento da biópsia, mas manteve correlação com a 

classe histológica de NL. Quando analisamos as biópsias como um todo, 

observamos que pacientes com padrão preservado de Synpo tinham uma 

tendência estatística para maior frequência de proteinúria nefrótica no 

momento da biópsia com representação predominante da nefrite classe 

membranosa. Essa associação é também sugerida em um relato prévio 

sobre a expressão de nefrina envolvendo apenas 15 pacientes com NL, no 

qual se mostrou correlação com a classe histológica renal e não com o nível 

de proteinúria37. Esses achados reforçam a ideia de que os mecanismos 

envolvidos no aumento da permeabilidade da barreira de filtração glomerular 

na nefrite membranosa pura e proliferativa são diferentes. 

Vale a pena salientar que dentro da mesma classe histológica, nefrite 

membranosa pura, a proteinúria no momento da biópsia também foi maior 

em pacientes que apresentavam expressão preservada de Synpo em 

relação aqueles com expressão reduzida. Esse achado pode apenas refletir 
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a manifestação clínica típica de NL membranosa ativa na qual proteinúria em 

níveis nefróticos geralmente predomina, corroborando para a ideia de 

alteração funcional e não lesão estrutural do podócito nesses pacientes. O 

número pequeno da amostra do grupo classe V pura com apenas quatro 

pacientes com marcação reduzida impossibilita, porém, uma conclusão 

definitiva. Análise semelhante dentro do grupo de classe proliferativa não foi 

possível uma vez que apenas um paciente apresentou biópsia com 

expressão preservada de Synpo. 

Em relação ao desfecho da proteinúria, a intensidade de lesão nos 

podócitos foi relatada como determinante no desfecho renal uma vez que 

perda significativa de podócitos por glomérulo leva à progressão para 

falência renal, como demonstrado em modelos humanos e animais48,49. De 

fato, uma tendência para menores níveis médios de proteinúria no 

seguimento em longo prazo foi observada nos nossos pacientes cujas 

biópsias demonstraram coloração preservada dos marcadores do podócito. 

Em contraste, pacientes lúpicos com lesões renais proliferativas, que 

possuem semelhança com pacientes com GESF em relação à expressão 

dos marcadores do podócito, geralmente apresentam um prognóstico pior50. 
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Em resumo, nossos dados sugerem que os mecanismos subjacentes 

na complexa patologia da proteinúria nas classes histológicas de nefrite 

lúpica membranosa pura e proliferativa são provavelmente distintos. Nas 

formas proliferativas aparentemente ocorre dano estrutural do podócito, 

enquanto que na nefropatia membranosa pura a maioria das biópsias com 

padrão preservado reforça a possibilidade de alteração funcional podocitária 

a qual pode ser atribuída ao melhor prognóstico em longo prazo no desfecho 

da proteinúria. 
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Anexo A - Aprovação CAPPesq 
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