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fisiológica. Isso abre a possibilidade de que a síntese um potente peptídeo 

possa ser obtida a partir do hormônio”. 

PHILIP S. HENCH - Nobel Lecture, December 11, 1950  
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RESUMO ▐ 

 

 

O hormônio alfa estimulador de melanócito (α-MSH) é um neuropeptídeo com 

atividade anti-inflamatória que apresenta efeitos benéficos em modelos experimentais 

de doenças autoimunes. Entretanto pouca atenção tem sido dada a seus efeitos no lúpus 

eritematoso sistêmico (LES). No presente estudo utilizou-se o tratamento com o super 

análogo NDP-MSH em modelo experimental de LES induzido por pristane. Grupos de 

camundongos fêmeas foram tratados diariamente com 1,25 mg/Kg de NDP-MSH ou 

solução salina por 180 dias. Foram avaliados os seguintes parâmetros séricos: isotipos de 

IgG, anticorpos antinucleares (FAN) e citocinas. A intensidade da artrite foi mensurada 

por graduação de edema e eritema. A função renal foi estimada por proteinúria e escore 

histopatológico. A expressão de IgG, α-SMA, iNOS, C3, CD3, MC1R, CRF e α-MSH 

glomerular foi quantificada por imunohistoquímica. Camundongos com LES 

apresentaram aumento de IgG, FAN, IL-6, IL-10 e TNFα, escore de artrite, disfunção renal 

e celularidade mesangial quando comparados aos animais controle normais. O 

tratamento dos animais LES com NDP-MSH reduziu os títulos de IgG1 e IgG2a (p<0,05 e 

p<0,001 respectivamente), bem como a incidência de FAN+ (p<0,05). Níveis séricos de IL-

6 e IL-10 foram abrandados e houve aumento dos níveis de TNFα (p<0,05). O escore de 

artrite foi reduzido em 70% (p<0,01). A proteinúria não foi afetada pelo tratamento, 

entretanto houve 50% de redução do grau de lesão glomerular (p<0,05). A avaliação 

imunohistoquímica mostrou que o tratamento reduziu os depósitos de IgG e a expressão 

de α-SMA e iNOS glomerular (p<0,01; p<0,01 e p<0,05 respectivamente). A expressão do 

receptor MC1R foi menor nos grupos LES, tratados ou não. A expressão de α-MSH e CRF 

estavam diminuídas somente no grupo tratado com NDP-MSH enquanto a expressão de 

C3 e CD3 não diferiu entre os grupos. Em conjunto nossos resultados sugerem, pela 

primeira vez, que a o tratamento com o análogo de α-MSH melhora a atividade da 

doença em modelo experimental de LES. 

 

Descritores: 1.alfa-MSH  2. Lúpus eritematoso sistêmico 3.Citocinas 4.Nefropatias  
5.Modelos animais 6.Artrite 
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▐ ABSTRACT  

 

 

Alpha-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) is a neuropeptide with anti-

inflammatory activity that has beneficial effects in experimental models of autoimmune 

diseases. However little attention has been paid to its effects on systemic lupus 

erythematosus (SLE). Herein we employed the treatment with the super analogue NDP-

MSH in experimental SLE induced by pristane. Groups of female mice were treated daily 

with 1.25 mg/Kg of NDP-MSH (SLE-MSH) or saline for 180 days. The following parameters 

were evaluated: serum IgG isotypes, antinuclear antibodies (ANA) and cytokines. 

Arthritis was graded by edema and erythema in each paw. Renal function was estimated 

by proteinuria and histopathological score. The expression of IgG, α-SMA, iNOS, C3, CD3, 

MC1R, CRF and -MSH was quantified by immunohistochemistry in glomerulus. SLE mice 

presented increased IgG levels, ANA, IL-6, IL-10 and TNFα, arthritis incidence, renal 

dysfunction and mesangial cellularity when compared with normal animals. Animals SLE-

MSH presented reduction of IgG1 and IgG2a titles (p<0.05 and p<0.001 respectively), as 

well as the incidence of FAN+ (p<0.05). The treatment reduced IL-6 and IL-10 serum 

levels and increase of TNFα levels (p<0.05). Arthritis score was reduced in 70% in SLE-

MSH animals (p<0.01). Proteinuria was not affected by the treatment, however it was 

registered a 50% reduction of the glomerular lesion (p<0.05). The immunohistochemical 

evaluation revealed reduced IgG deposits and glomerular expression of α-SMA and iNOS 

in SLE-MSH animals (p<0.01, p<0.01 and p<0.05 vs.LES, respectively). MC1R was sub 

expressed in SLE animals, treated or not. The expression of -MSH and CRF were 

impaired only in the SLE-MSH group. Taken together our results suggest for the first time 

that treatment with α-MSH analogue improve disease activity in an experimental model 

of SLE. 

   

Descriptors: 1.Alpha-MSH 2. Systemic lupus erythematosus 3.Cytokine 

4.Nephropathys 5.Animal models 6.Arthritis 
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Avaliação do efeito anti-inflamatório do hormônio alfa estimulador de melanócito (Alfa MSH) em modelo experimental de lúpus. 

1.0 INTRODUÇÃO 

  

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune que 

pode acometer diversos órgãos (pele, articulações, coração, pulmões, 

sangue, rins e cérebro) e seu início pode ocorrer de maneira aguda ou 

insidiosa, com posteriores manifestações clínicas polimórficas (Yoshinari; de 

Oliveira Bonfá, 2000). Segundo a classificação de Gell e Coombs o LES é 

considerado uma reação de hipersensibilidade do tipo III caracterizada 

pela reação imune generalizada resultante da produção de autoanticorpos 

e consequente deposição de imunocomplexos (IC). Estes causam uma 

resposta inflamatória crônica, por meio da ativação da via clássica do 

complemento, bem como o recrutamento e ativação de células fagocíticas 

e linfócitos CD4 (Boon; Davidson, 2006). 

O diagnóstico do LES baseia-se numa combinação de 

características clínicas e alterações laboratoriais (tabela 1), onde pelo 

menos quatro dos 11 fatores apresentados devem estar presentes no 

paciente (Hochberg, 1997). No entanto, de acordo com a nova revisão proposta 

pelo grupo Systemic Lupus Collaborating Clinics (SLICC), o paciente pode 

ser diagnosticado com LES, mesmo que apresente somente nefrite lúpica 

(NL) confirmada por biópsia na presença de anticorpos antinucleares 

(ANA) ou anti-DNAfita dupla (Petri et al., 2012). 
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Autoanticorpos contra antígenos nucleares e citoplasmáticos 

ocorrem com surpreendente variedade no LES, contudo quase 100% dos 

pacientes em atividade são positivos para o exame contra fatores 

antinucleares e citoplasmático (FAN). Atualmente, a cultura de células de 

linhagem humana provenientes de carcinoma de laringe (Hep-2) é o 

substrato mais empregado para a detecção de anticorpos antinucleares e 

citoplasmáticos com positividade de 99%. O teste do FAN complementado 

pela pesquisa de autoanticorpos específicos apresentam grande utilidade 

clínica (CARVAHO; LANNA; BÉRTOLO, 2008).  
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A etiologia do LES é multifatorial, tanto fatores genéticos quanto 

hormonais, imunológicos e ambientais (luz ultravioleta, infecções e 

medicamentos) podem contribuir para a exacerbação dos sintomas. Na 

figura 1A estão apresentadas as possíveis alterações genéticas da 

doença, algumas identificadas no lócus HLA dentro do cromossomo 6, em 

outros casos nos componentes do complemento C1q, C2 e C4, do 

receptor de imunoglobulina FcγRIIIb e da exonucleases de DNA TREX1. 

Adicionalmente, outros estudos identificaram polimorfismos comuns que 

predispõem ao LES, incluindo o gene ITGAM, que codifica uma integrina; 

os genes IRF5 e STAT4, que estão envolvidos na sinalização de interferon 

e o gene BLK, que está envolvido na sinalização de células B e muitos 

outros resumidos na figura 1A (Colledge; Walker; Ralston, 2010).  

O LES é caracterizado pela produção de diversos autoanticorpos, 

em particular contra componentes da cromatina, como nucleossomos, 

histonas, ribonucleoproteínas e DNAfita dupla. Apesar de não haver total 

compreensão de por que os antígenos nucleares são alvos da resposta 

autoimune, evidências sugerem que o fenômeno está correlacionado a 

expressão de autoantígenos na superfície de vesículas apoptóticas, ao 

aumento da apoptose, e/ou falhas na remoção de corpos apoptóticos.  

Existem indicações que a apoptose de nucleossomas sejam os 

imunógenos iniciais no LES, com subsequente direcionamento para 

histonas e DNAfita dupla. Adicionalmente, verificou-se que somente no 

plasma de pacientes lúpicos encontra-se um subconjunto de 

nucleossomos que contém uma proteína não-histônica HMGB1, capaz de 
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Radiação UV 
Drogas 
Gênero 
Etnia 
Infecções 
Outras 
 

Alterações de citocinas 
séricas no LES: 
 
TGF-β↓ 
IL-10↑ 
IL-6 ↑ 
IFN-α ↑ 
IFN-γ ↑ 
IL-17 ↑ 
IL-23 ↑ 
 

Alterações de linfócitos   
periféricos no LES: 
 
Th1↑ 
Th2↑ 
Th17↑ 
B↑ 
Treg↓ 

A 

B C 

induzir a maturação de células dendríticas e a liberação de citocinas pró-

inflamatórias por macrófagos via receptores de tipo Toll (TLR) (Borchers et al., 

2012). Posteriormente, observa-se hiper-responsividade de células B e T, 

aumento da produção de autoanticorpos e citocinas pró-inflamatórias (INF-

α, IL-6, e IL-10), desencadeando a quebra de tolerância imunológica, 

resumidos na figura 1B e C (Wallace, D. J.; Hahn; Dubois, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fisiopatologia do Lúpus. No painel A, os genes ligados ao desenvolvimento da doença e fatores 

ambientes que a afetam. Em B, os processos de apresentação de autoantígenos e ativação dos braços 
inatos e adaptativos da resposta imune. Em C a produção de citocinas e alterações linfocíticas no processo 

inflamatório. 
Adaptado de (CRISPIN et al., 2010a;  SIFUENTES GIRALDO et al., 2012;  SU et al., 2012)
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Independente da causa, acredita-se que a formação dos ICs seja 

um importante mecanismo que promove o dano tecidual no LES ativo, 

levando a vasculite generalizada e ao comprometimento a órgãos 

específicos. De fato, o envolvimento articular é a manifestação mais 

encontrada no LES, depois dos sintomas constitucionais, detectado em 

mais de 90% dos pacientes durante a evolução da doença (Lahita, 2004). Além 

disso, o comprometimento renal ocorre entre 30-60% dos pacientes 

durante os primeiros 10 anos da doença. Esta é a manifestação mais 

severa da doença e a falência renal é um forte preditivo de mortalidade 

(Hahn et al., 2012). 

 

 

1.1 A NEFRITE LÚPICA 

 

 

As doenças renais são consideradas atualmente um grave e 

crescente problema de saúde pública em escala mundial. Dados do censo 

brasileiro de diálise de 2011 estimam que a prevalência e incidência de 

pacientes dialíticos é de 475 e 149 pacientes por milhão de pessoas, 

respectivamente. Além disso, o relatório conclui que as glomérulonefrites 

crônicas representam o terceiro maior fator causal para admissão de 

pacientes em diálise no país (Sesso et al., 2012).  

Um estudo retrospectivo em que foram avaliados os relatórios de 

9.617 biópsias renais de todas as regiões brasileiras entre 1993 e 2007, 
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concluiu que a NL é a maior causa de glomérulonefrites secundárias no 

Brasil (Polito; de Moura; Kirsztajn, 2010). Dentre patologias que evoluem para doença 

renal em estágio terminal (DRET), as glomerulopatias são as que 

determinam deterioração mais acentuada da função renal. São 

caracterizadas por intenso processo inflamatório e desenvolvimento de 

síndrome nefrótica (SN), proteinúria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e 

edema periférico (Couser, 2012;  Vianna et al., 2011).  

O comprometimento renal é uma característica comum do LES; 

apesar de poder aparecer em qualquer momento da doença, geralmente 

ocorre dentro de um ano após o diagnóstico, e quase sempre no prazo de 

5 anos (Borchers et al., 2012). Especificamente, o termo NL é reservado para 

lesões renais mediadas por ICs e suas intercorrências. As características 

clínicas são polimórficas, variando desde anormalidades urinárias 

assintomáticas, síndrome nefrítica e até a SN, como demonstrado na 

figura 2 (Anders; Weening, 2013;  Romick-Rosendale et al., 2011).  

A apresentação clínica não está totalmente correlacionada com os 

achados histológicos. Assim, as biópsias renais são o padrão-ouro para 

estabelecer o diagnóstico da NL e também para determinar a atividade/ 

cronicidade da doença, a fim de formular o tratamento adequado (Borchers et 

al., 2012). 
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Proteinúria 

Hematúria 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 

Síndrome Nefrítica 

Proteinúria (>3,5 g/24h) 

Hipoalbuminemia 
(<3g/dL) 

Hiperlipidemia 

Lipidúria 

Hipercoagulação 

Edema generalizado 

Proteinúria (<3,5g/24h) 

Hematúria 

Cil indrúria 

Edema 

Oligúria 

Leucocitúria 

Hipertensão 

 

 

 As alterações histológicas encontradas em tecido renal de 

pacientes com LES são multifacetadas, apresentando desde envolvimento 

mesangial leve, passando por formas de glomérulonefrites proliferativa até 

terminar com fibrose em estágio final (Borchers et al., 2012). As possibilidades de 

acometimento encontrados na NL foram classificadas pelas associações 

de nefrologia com base nas lesões glomerulares. Apesar de alterações 

túbulo-intersticiais e vasculares não terem sido contempladas, existem 

recomendações específicas para a abordagem de tais eventos. Na Tabela 

2 está apresentada a mais recente classificação dos diferentes níveis de 

danos encontrados na NL (Weening et al., 2004). 

 

 

Figura 2. Espectro das alterações glomerulares no LES. No lado esquerdo, lesões podocitárias, ou 

alterações estruturais do glomérulo que afetam o funcionamento dos podócitos (por exemplo, por 
formação de cicatrizes ou deposição de excesso de matriz ou de outro material), provoca proteinúria e 
síndrome nefrótica. A direita, o processo inflamatório leva a danos e proliferação celular, quebra da 

membrana basal glomerular e hematúria. Adaptado de (Boon; Davidson, 2006;  Ooi; Kitching, 2012) 
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Tabela 2. Classificação de Nefrite Lúpica Sociedade Internacional de Nefrologia/Sociedade de Patologia Renal de 2003 

Classe I NL mesangial mínima 

Classe II NL mesangial proliferativa 

Classe III NL focal (<50% dos glomérulos) 

  III (A): lesões ativas 

  III (A/C): lesões crônicas e ativas 

  III (C): lesões crônicas 

Classe IV NL difusa (> 50% dos glomérulos) 

  Difusa segmentada (IV-S) ou global (IV-G) 

  NL 

  IV (A): lesões ativas 

  IV (A/C): lesões crônicas e ativas 

  IV (C): lesões crônicas 

Classe V NL membranosa 

Classe VI NL esclerosante avançada 

  (>90% de glomérulos esclerosados sem atividade residual) 

 

Dentre os mais de 150 diferentes autoantígenos relacionados ao 

LES, os antígenos nucleares são os mais fortemente implicados na 

patogênese da NL. Contudo, mais recentemente observa-se que o 

anticorpos anti-C1q e anti-glomerulares (como anti-α-actinina, anti-

laminina1, anti-fibronectina, anti-miosina, e anti-colágeno) são detectados 

no estabelecimento da doença, antes mesmo da detecção de anticorpos 

antinucleares e da proteinúria (Hanrotel-Saliou et al., 2010). 

A figura 3 ilustra as diversas situações que ocorrem para o 

estabelecimento da NL, que pode ser iniciada pela deposição de ICs, o 

que dispara a cascata de eventos inflamatórios com ligação da FcR em 

células mononucleares e células renais, (células mesangiais e endoteliais) 

com consequente consumo de complemento. A seguir, células 

glomerulares produzem citocinas, quimiocinas, espécies reativas de 

oxigênio e mediadores lipídicos que promovem apoptose de células 

endoteliais, aumentando o influxo de linfócitos, macrófagos e neutrófilos 

para o interstício renal. Esse infiltrado pode então sofrer expansão e 
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A B 

C 

diferenciação local, tornando os rins uma espécie de órgão linfóides 

secundários com capacidade de produção de células plasmáticas 

produtoras de autoanticorpos. Acredita-se que essa situação esteja 

associada ao mal prognóstico da doença, bem como no agravamento da 

falência renal (Crispin et al., 2010;  Gigante et al., 2011). 

 

Figura 3. Mecanismos que desencadeiam a nefrite lúpica (A). ICs ativam células glomerulares e imunes 

aumentando a produção de mediadores pró-inflamatórios. No exterior do rim, autoantigenos nucleares 

ativam as células apresentadoras de antígenos para secretar citocinas pró-inflamatórias e ativar as células T 

e células B. No painel B, A deposição do ICs dentro do vaso que promovem lesões podocitárias, destruição 

da membrana basal glomerular e proteinúria.  Em C, uma visão geral do processo de NL, com o 

acometimento de cada segmento do néfron.  Adaptado de (Davidson; Aranow, 2010;  Migliorini; Anders, 2012;  Ooi; Kitching, 

2012) 
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Nas etapas finais do processo, ocorre alteração fenotípica de 

células mesangiais ativadas, que se transformam em fibroblastos capazes 

de liberar proteases, citocinas, mediadores oxidativos e colágeno. A 

consequência é a lesão e morte das células glomerulares e o declínio do 

funcionamento dos néfrons (Vianna et al., 2011).  

Na sequência, o processo inflamatório se estende em direção a 

regiões túbulo-intersticiais. Se a lesão permanecer ativa, os processos 

reparadores tornam-se crônicos e amplificam ainda mais a inflamação e a 

fibrose (de Zubiria Salgado; Herrera-Diaz, 2012;  Iwata et al., 2011;  Kammoun et al., 2011). 

 

 

1.1.2 TRATAMENTO DA NEFRITE LÚPICA E NOVAS PERSPECTIVAS 

 

 

Se a NL não for tratada, a doença evolui para óbito de 80% dos 

pacientes no prazo de 5 anos. Contudo, a introdução de terapias 

imunossupressoras, que incluem glicocorticoides (CG), ciclofosfamida, 

azatioprina e micofenolato de mofetila, foram capazes de alterar a 

perspectiva desses pacientes e atualmente a taxa de sobrevida é de 88% 

em 10 anos (Borba et al., 2008;  KDIGO., 2012).  

Porém o desfecho clínico mesmo após a terapia imunossupressora 

de amplo espectro ainda é insatisfatório. As taxas de remissão completa 

ocorre somente em 20-50% dos doentes e recorrência em até 30% 

durante o período de 2 anos (Davidson; Aranow, 2010). Estima-se que 5-20% 

destes pacientes progridam para DRET, tornando necessária a 
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intervenção com terapia dialítica de longo prazo ou a transplante renal 

(Mattos; Santiago, 2012). 

As recorrências da NL exigem aumento da imunossupressão, que 

pode levar ao aumento dos efeitos colaterais, incluindo infecção, cushing e 

malignidade. Além dos efeitos adversos comuns, a utilização em longo 

prazo de ciclofosfamida pode acarretar em insuficiência ovariana, um 

problema relevante, uma vez que até 90% dos pacientes com LES são 

mulheres jovens. Adicionalmente, a frequência de doenças 

cardiovasculares prematuras em doentes com LES está claramente 

elevada, sendo a principal causa de morte após o primeiro ano de 

tratamento. Este aumento, em parte, reflete o controle parcial da doença, 

mas também pode estar vinculado ao uso de agentes imunossupressores 

(Smith, R. M.; Clatworthy; Jayne, 2010). 

Portanto, continua inexistente a cura para a SN. Os tratamentos 

atuais apenas aliviam os sintomas e ainda podem causar graves efeitos 

adversos. Além disso, existe a possibilidade do paciente se tornar 

esteroide-resistente, entrar em recorrência após a 

redução/descontinuidade e até não responder ao tratamento (Bomback et al., 

2012;  Ito et al., 2011;  Lombel; Hodson; Gipson, 2013). 

Dessa forma, frequentemente, há necessidade de utilizar uma 

segunda, terceira e até quarta linha terapêutica para obter remissão da 

doença. Atualmente novos agentes são testados para auxiliar o resgate de 

pacientes em SN, como por exemplo, as melanocortinas, o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) ou corticotrofina e o hormônio alfa estimulador 



14    INTRODUÇÃO     
 

TESE DE DOUTORADO   DOMINGOS ALEXANDRE CICCONE BOTTE 

de melanócito (α-MSH), dois neuropeptídeos que possuem um papel 

fundamental no controle do sistema neuro-imunoendócrino.  

 

1.2 SISTEMA NEURO-IMUNOENDÓCRINO 

 

 

Neuro-imunoendocrinologia é o estudo das interações moleculares, 

celulares e fisiológicas entre os sistemas nervoso, imune e endócrino 

(Wilder, 2002). Essa área do conhecimento foi bastante reconhecida após o 

Nobel de 1949, quando Hench e colaboradores demonstraram os efeitos 

anti-inflamatórios da cortisona e do ACTH na artrite reumatoide (AR) (Hench; 

Kendall; et al., 1949). Atualmente sabe-se que um grande número de 

neuropeptídeos e seus receptores são compartilhados entre esses três 

sistemas, sugerindo a participação do sistema nervoso central (SNC), 

como imunomodulador de diferentes condições patológicas, 

especialmente auto-imunes como o LES (Mok; Lau, 2003b;  Silverman, M. N.; Sternberg, E. 

M., 2012;  Szyper-Kravitz et al., 2005).  

O eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HPA) é uma das principais 

vias do sistema neuro-imunoendócrino e está envolvido em muitos 

processos vitais, incluindo homeostasia metabólica e energética. 

Adicionalmente o eixo HPA, uma vez que pode sofrer regulação de 

mediadores inflamatórios, principalmente pelas citocinas TNF-α, IL-1, IL-6 

e IL-10, pode ser considerado um modulador imune primário. A Figura 4 

sintetiza os eventos que ocorrem durante a inflamação. Inicialmente o 
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hipotálamo produz o fator liberador da corticotrofina (CRF) e vasopressina, 

que induzem a hipófise a secretar ACTH, que finalmente estimula a 

produção de GCs pela adrenal (Melmed, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Os CGs endógenos modulam várias respostas fisiológicas, tais 

como o metabolismo da glicose, atividade cardiovascular, alterações 

- 

 

   

 

  

 

 
 

Estresse/Inflamação 

Hipotálamo 

(CRF/vasopressina) 

Hipófise anterior 

(ACTH) 

Córtex adrenal 

(CG) 

+ 

+ 

- 

- 

TNF-α, IL-6, IL-1, IFN-γ, NFΚB 

- 

Células 

imunes 

Citocinas          

pró-inflamatórias 

Figura 4. Regulação do eixo HPA durante o estresse inflamatório. Adaptado de (Crispin et al., 2010;  Gong, R., 2012) 
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comportamentais. Com relação à reações imunes, podem controlar o 

infiltrado leucocítico através do controle da expressão de moléculas de 

adesão, da permeabilidade vascular, da secreção de citocinas, das 

atividades fagocitárias e microbicidas (Cavalcanti et al., 2007).  

Em 1989, pela primeira vez demonstrou-se que ratos após a 

indução de artrite por meio da injeção de peptídeoglicano da parede 

celular de estreptococos apresentavam menores respostas plasmáticas de 

ACTH e corticosterona, demonstrando a importância do eixo HPA como 

um importante fator de risco para a suscetibilidade e severidade da artrite 

inflamatória em linhagens de ratos propensas a doença (Sternberg et al., 1989).  

Desde então, deficiência de resposta do eixo HPA foi demonstrada 

em diversos modelos experimentais e em doenças inflamatórias e auto-

imunes humanas, incluindo AR(Silverman; Sternberg, 2008), fibromialgia(Parker; Wessely; 

Cleare, 2001), doença de Crohn (Stasi; Orlandelli, 2008), esclerose múltipla (Gold et al., 

2005) e condições alérgicas (Buske-Kirschbaum, 2009). O aumento da 

suscetibilidade inflamatória pode estar relacionada a deficiências em 

qualquer um dos níveis do eixo HPA, levando a alterações globais como a 

doença de Addison (hipocortisolismo). Além disso, alterações locais nos 

receptores de CG levam a um estado de resistência ao esteroide, que 

impedem as células e tecidos do corpo de responder adequadamente ao 

estímulo inflamatório (Silverman, Marni N.; Sternberg, Esther M., 2012) 

Dessa forma, falhas de comunicação entre um ou mais atores do 

sistema imune-neuroendócrino podem acarretar no agravamento de 
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doenças, como o LES e doenças renais (Abeyagunawardena; Hindmarsh; Trompeter, 2007;  

Jara, 2011;  Wilder, 2002).  

Diferentes estudos, em humanos e animais, validam a existência de 

respostas atenuadas do eixo HPA para diferentes estímulos no LES  (Mok; 

Lau, 2003a). Um estudo em mulheres com LES ativo sem tratamento mostrou 

que os níveis de cortisol estavam significante menores, em resposta a 

hipoglicemia induzida por insulina, quando comparados com mulheres 

saudáveis (Rovensky et al., 1998). Em animais com síndrome semelhante ao LES 

humano (NZBXWF1 e MRLlpr/lpr) observa-se que, apesar dos níveis basais 

da corticosterona sérica estarem elevados, a resposta de GCs após a 

injeção de IL-1α/β foi menor que a observada em animais controle. 

Simultaneamente, a concentração de ACTH no soro destes animais 

manteve-se normal, indicando uma resposta anormal das adrenais via eixo 

HPA (Lechner et al., 2000). 

Além das alterações neuro-imunoendócrinas, outros sistemas 

reguladores neuronais parecem estar alterados no LES. Observa-se 

produção descompensada de norepinefrina e epinefrina em pacientes 

lúpicos, bem como aumento da resposta do sistema nervoso simpático, 

uma vez que ocorre aumento dos níveis plasmáticos do neuropeptídeo Y 

(Harle et al., 2006;  Huang et al., 2008;  Shalimar et al., 2006). Os neuropeptídeos periféricos 

como a substância P, peptídeo intestinal vasoativo e o peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina também parecem estar hiperexpressos 

no LES (Bracci-Laudiero et al., 1998;  Liu et al., 2007). 
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Atualmente observa-se que as doenças renais também podem 

apresentar distúrbios do eixo HPA. A inflamação crônica parece estar 

associada à resistência a GCs, uma vez que pacientes nefropatas acabam 

por apresentar efeitos cushingóides antes de obter o efeito terapêutico 

(Wallace, D.; Hahn, 2012). De fato, outros autores demonstram que pacientes com 

NL têm menor expressão e mutações nos receptores de GC presentes em 

células mononucleares (Jiang et al., 2001). Além disso, pacientes lúpicos 

apresentam maior frequência de linfócitos com alta atividade da 

glicoproteína P, responsável por transportar esteroides para fora do 

citoplasma (Lu et al., 2008). Sugere-se ainda, que crianças em SN com grave 

supressão do eixo HPA, sejam mais propensas à recidiva da doença 

(Abeyagunawardena et al., 2007). Dados epidemiológicos mostram que a maioria dos 

pacientes com glomeruloesclerose segmentar focal (40-70%) seja 

esteroide-resistente (Canetta; Radhakrishnan, 2013;  Colquitt et al., 2007). Em pacientes 

com SN foram observadas alterações em genes relacionados à eliminação 

intracelular de esteroides (Choi et al., 2011).  

Outras alterações do eixo HPA são verificadas em relação às 

concentrações plasmáticas do MSH em doenças renais. Pacientes em 

diálise apresentam aumento plasmático de β-MSH não relacionado ao 

aumento de pigmentação epitelial ou ao grau de lesão renal (Smith, A. G. et al., 

1975). Estudos posteriores demonstraram que pacientes dialíticos, 

particularmente indivíduos com endotoxemia sem uso de corticoides, 

apresentam aumento dos níveis de α-MSH. É importante frisar que, 

verificou-se uma correlação inversa entre os níveis de IL-6 e α-MSH 
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nesses pacientes, indicando um papel de regulação do α-MSH sobre 

mediadores inflamatórios (Airaghi et al., 2000). 

Alterações dos níveis de α-MSH são também descritos em doenças 

autoimunes. Pacientes com AR e atrite juvenil têm níveis elevados de α-

MSH no líquido sinovial, mas não no plasma. Adicionalmente uma maior 

concentração de α-MSH é encontrada na membrana sinovial e está 

correlacionada com o grau de inflamação (Getting et al., 2009).  

Na esclerose múltipla, níveis baixos ou indetectáveis de α-MSH 

foram encontrados em 2/3 dos pacientes (Sandyk; Awerbuch, 1992). Outro estudo 

demonstrou que pacientes com esclerose múltipla mais grave 

apresentavam níveis de α-MSH mais altos. (Catania et al., 2000) Pacientes com 

vitiligo apresentaram baixos níveis séricos de α-MSH, o que pode indicar 

uma condição de tolerância periférica desta doença autoimune (Pichler et al., 

2006). Em pacientes psoriásicos e com alopecia areata foi observado 

aumento da expressão de α-MSH na epiderme (Kim, H. S. et al., 2006;  Kim, J. E. et al., 

2007). 

Alterações nos níveis de α-MSH circulantes são também 

observados em outras condições fisiológicas. Durante a gravidez ocorre 

aumento progressivo na concentração plasmática de α-MSH (tolerância 

maternal) (Clark, D. et al., 1978). Em contrapartida, ocorre diminuição com o 

envelhecimento (imunossenescência) (Catania et al., 1998;  Srinivasan et al., 2005). No 

humor aquoso, local privilegiado imunologicamente para prevenir 

inflamação local, foi observado que α-MSH possui efeito tolerinérgico (Taylor, 

A. W.; Lee, 2010;  Taylor, A. W.; Streilein; Cousins, 1992). 
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Em conjunto estas observações sugerem que, na vigência de uma 

reação inflamatória, possa ocorrer um aumento da concentração de α-

MSH sérico para neutralizar a ação dos diferentes mediadores 

inflamatórios. Acredita-se que, quando este aumento não ocorre ou é 

insuficiente para frear a ação de mediadores inflamatórios, o processo de 

doença é mais grave. Dessa forma, o tratamento com α-MSH sintético 

poderia modular o eixo HPA e consequentemente o sistema imuno-

neuroendócrino, garantindo a homeostasia e auxiliar no tratamento de 

pacientes com enfermidades inflamatórias (Catania et al., 2000). 

 

 

1.3  α-MSH, UMA MELANOCORTINA COM PROPRIEDADES 

IMUNOMODULADORAS 

 

 

No final da década de 70 demonstrou-se que as melanocortinas 

(α/β/γ-MSH, ACTH, CLIP, endorfinas e β-lipotropina) são originadas a 

partir de um único pró-hormônio precursor, a pro-opiomelanocortina 

(POMC) (Bertolini; Tacchi; Vergoni, 2009). A POMC e o MSH são peptídeos 

extremamente conservados evolutivamente, éxons para eles são 

encontrados na hipófise de peixes ágnatos (Nozaki et al., 1995;  Takahashi et al., 1995). 

A Figura 5 ilustra a produção do α-MSH, resumidamente ocorre quebra 

proteolítica da POMC pelo pró-hormônio convertase 1 (PC1) gerando o 

ACTH, posteriormente a PC2 cliva os primeiros 14 aminoácidos da porção 
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N-terminal do ACTH e por fim ocorre clivagem pela carboxipeptidase, 

amidação e acetliação do peptídeo resultando no α-MSH (ACTH1-13) 

(Millington, 2006;  Nery; Castrucci, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até hoje cinco diferentes receptores de melanocortinas (MCR) 

foram clonados (MC1R/2, 3, 4 e 5R) e os resíduos His-Phe-Arg-Trp 

presentes nas melanocortinas parecem ser utilizados para a ativação dos 

mesmos (Dores, 2009). Os MCRs são os menores receptores da superfamília 

A 

B 

Figura 5. Síntese de peptídeos derivados da POMC na hipófise (painel A). O éxon 2 codifica a sequência 

sinal e somente o éxon 3 transcreve a proteína POMC bioativa. Em B, homologia entre as diferentes 

melanocortinas. adaptado de (Brzoska et al., 2008;  Lindskog, J. A., 2012) 
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dos receptores acoplados a proteína G com sete domínios 

transmembrânicos, além disso, são os únicos que possuem agonistas e 

antagonistas endógenos (agouti e a proteína relaciona a agouti) (Catania et al., 

2004).  

Todos esses receptores apresentados na tabela 3, já foram 

descritos em espécies de mamíferos em diversos tipos celulares de 

regiões hipotalâmicas e periféricas, como (Arnason et al., 2013;  Cone, 2005;  Getting, 

2006;  Gong, R., 2012;  Kadekaro et al., 2003;  Plantinga et al., 1992;  van der Kraan et al., 1999). A 

expressão destes receptores é controlada por mediadores endógenos e 

exógenos (CRF, melatonina, citocinas pró-inflamatórias, luz UV, agentes 

microbianos e outros) (Abdel-Malek, 2001;  Bohm; Schiller; Luger, 2006;  Luger, T. A., 1998;  Luger, 

Thomas A., 1999;  Luger, T. A.; Brzoska, 2007;  Valverde et al., 1995) Até o momento o MC1R é 

descrito como receptor de maior afinidade para α-MSH em camundongos, 

enquanto o MC2R só é ativado pelo ACTH e está relacionado diretamente 

com a produção de cortisol pelas adrenais (Brzoska et al., 2008). 

Tabela 3. Receptores para melanocortinas e seus efeitos biológicos. 

Receptor Principais locais de expressão Agonista e 
afinidade 

Efeito biológico 

MC1R 

SNC, melanócitos, testículos, glândulas 
epidérmicas, células endoteliais, 

podócitos, fibroblastos, neutrófilos, 
células dendríticas, monócitos, 

linfócitos e macrófagos. 

NDP-MSH >           
α-MSH ≥ ACTH >             
β-MSH > γ-MSH 

Pigmentação, antipirético, 
imunidade antimicrobiana, 
respostas anti-inflamatória, 

imunomodulação. 

MC2R 
Adipócitos, rins, adrenais, 

osteoblastos. 
Somente ACTH 

Estereidogênese, proteção 
óssea. 

MC3R 
SNC, rins, placenta, trato 

gastrointestinal, pâncreas, linfócitos B, 
macrófagos. 

NDP-MSH >           
γ-MSH ≥ ACTH ≥         

α/β-MSH 

Homeostasia energética, 
resposta anti-inflamatória, 

imunomodulação, 
comportamental. 

MC4R SNC, rins Igual ao MC1R 

Homeostasia energética, 
regulação do apetite, 

antipirético e comportamento 
sexual. 

MC5R 
Rins, glândulas exócrinas, linfonodos, 
leucócitos, tecido adiposo e muscular. 

Igual ao MC1R 
Modulação de funções 

exócrinas e imunomodulação 
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Os estudos relacionados à estrutura-função das melanocortinas 

resultaram na síntese de um análogo mais potente, resistente a 

degradação proteolítica e com atividade biológica prolongada, o [Nle(4),D-

Phe(7)]-MSH ou NDP-MSH, resultante da substituição da metionina na 

posição 4 pela norleucina, um aminoácido mais estável e pouco sensível a 

óxido redução, e da l-fenilalanina na posição 7 pela d-fenilalanina, um 

esteroisômero que estabiliza a molécula na conformação reversa (Gonindard et 

al., 1996). Tais alterações, dependendo do ensaio empregado, tornaram o 

NDP-MSH de 10-1000 vezes mais ativo que o α-MSH. Essa nova 

molécula tem uma melhor estabilidade e a biodistribuição in vivo, com 

meia-vida após injeção subcutânea variando entre 45-100 minutos versus 

20-25 minutos do peptídeo nativo (Castrucci et al., 1984;  Sawyer et al., 1993;  Ugwu et al., 

1997).  

O α-MSH, originalmente identificado por seus efeitos na dispersão 

da melanina na epiderme de vertebrados inferiores, a partir dos estudos 

realizados pelo professor Ferrari e demais pesquisadores, se mostrou com 

funções extra pigmentação. Dentre elas a de agente anti-inflamatório e 

imunossupressor (Bertolini et al., 1986;  Ferrari, 1958). O α-MSH foi utilizado com 

sucesso para evitar a rejeição de aloenxertos, prolongando a 

sobrevivência do órgão em modelo de transplante cardíaco (Gatti et al., 2002). 

Sua capacidade de reduzir a febre induzida por pirógenos é 20.000 a 

25.000x superior à do paracetamol (Murphy; Richards; Lipton, 1983). Devido a essas 

características, excelentes resultados tolerinérgicos e anti-inflamatórios 
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foram obtidos com a aplicação do α-MSH em estudos experimentais de 

inflamação crônica e aguda (Brzoska et al., 2008).  

Acredita-se que as principais vias de sinalização celular mediadas 

pelas melanocortinas seja por meio de receptores MC1R e MC3R em 

tecidos periféricos e pelo MC4R no SNC (figura 6). Os MCRs estimulam a 

via de transdução de sinal através da ativação da adenilato ciclase. Após a 

ativação dos receptores ocorre aumento adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc), ativação da proteína quinase dependente de AMPc (PKA) e 

proteção da IĸBα da fosforilação, que impede a translocação do fator de 

transcrição nuclear (NFκB). Paralelamente a ativação dos receptores, 

ocorre inibição da enzima glutationa peroxidase (GPx) e a PKA fosforila a 

proteína ligante do elemento de resposta ao AMPc (CREB), que atua no 

núcleo modulando a transcrição de fatores inflamatórios (Catania; Lonati; Sordi; 

Carlin; et al., 2010;  Daniels et al., 2003;  Delgado; Ganea, 2008;  Hata; Hori; Takahashi, 2003;  Haycock et al., 

2000;  Newton et al., 2007;  Smalley, K.; Eisen, 2000;  Smalley, K. S.; Eisen, 2002;  Yoon et al., 2008;  Yoon et 

al., 2003a). Outras evidências sugerem a utilização de vias intracelulares 

alternativas, caso a via dominante do AMP cíclico esteja bloqueada. 

Nessas condições o α-MSH pode sinalizar via fosfolipase C (PLC), pela 

ativação do inositol trifosfato com aumento do Ca2+ e também pela via 

diacilglicerol e ativação da PKC, levando a ativação ou inibição de fatores 

de transcrição. Outros trabalhos demonstram atenuação da fosforilação de 

p38 MAPK e posterior diminuição da ativação da quinasse ativada por 

estresse, JNK3 (Yoon et al., 2003b). 
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A tabela 4 resume alguns dos efeitos anti-inflamatórios verificados 

in vitro. Estes parecem estar relacionados à diminuição do número de 

linfócitos, inibição/ativação de células dendríticas, inibição da migração 

neutrofílica, aumento de células T reguladoras, aumento dos níveis de IL-

10, supressão de mediadores pro-inflamatórios como IL-1β, IL-6, IL-12 e 

TNF-α, Gro-α, IFN-γ, óxido nítrico (NO), prostaglandinas (PGE2) bem 

como da expressão de COX-2. Além disso, observa-se que o 

neuropeptídeo reduz a expressão de moléculas de adesão (ICAM-1, 

MCRs 

PKA 

GPx CREB 
P 

PKC 

Gα 

p65 

IkBα 

p50 

IP3 

p38 

FT 

H2O2 

y 

β 

Núcleo 
REL 

Ac-SYSMEHFRWGKPV-NH2 

Figura 6. Modelo da sinalização dos receptores MCRs após a ligação do α-MSH. A AC ativa a PKA, que 

fosforila o CREB. A interação com a cascata da (MEK/MAPK) suprime a degradação do IkB, modulando a 

transcrição de genes inflamatórios. A ativação de PLC ativa o a via do fosfato inositol/Ca2+/diacilglicerol 

levando à ativação ou inibição de fatores de transcrição. Adaptado de (Catania, 2010) 
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VCAM, E-selectina, P-selectina), bem como moléculas co-estimulatórias 

(CD86 e CD40), anexina A1 e moléculas de histocompatibilidade de classe 

I (MHC-I) (Becher et al., 1999;  Bhardwaj, R. et al., 1997;  Bhardwaj, R. S.; Luger, 1994;  Bhardwaj, R. S. et 

al., 1996;  Bohm et al., 1999;  Brzoska et al., 1999;  Brzoska et al., 2008;  Cannon et al., 1986;  Caruso et al., 

2004;  Cooper et al., 2005;  Cragnolini et al., 2006;  Grabbe et al., 1996;  Luger, T. A.; Brzoska, 2007;  Luger, T. 

A. et al., 2000;  Mandrika, I.; Muceniece, R.; Wikberg, J. E., 2001;  Manna; Sarkar; Sreenivasan, 2006;  Min et 

al., 2011;  Muceniece et al., 2003;  Muceniece et al., 2004;  Muceniece et al., 2006;  Namba et al., 2002;  Patel; 

Leoni; et al., 2010;  1998;  Scholzen, T. et al., 1998;  Scholzen, T. E.; Brzoska; Kalden; Hartmeyer; et al., 1999;  

Scholzen, T. E.; Brzoska; Kalden; O'Reilly; et al., 1999;  Scholzen, T. E. et al., 2007;  Scholzen, T. E. et al., 

2003;  Sunderkotter et al., 1999;  Taherzadeh et al., 1999;  Taylor, A.; Namba, 2001;  Taylor, A. W., 2003;2005;  

Taylor, A. W.; Streilein; Cousins, 1994). 
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Tabela 4. Efeitos anti-inflamatórios do α-MSH in vitro. Adaptado de (Granstein, R.D.; Luger, 

T.A., 2009) 

 Efeito 
Citocinas  

- TNFα  Inibição 

- IL-1β Inibição 

- IL-6 Inibição 

- 1L-8 Inibição 

- Groα Inibição 

- IFNγ Inibição 

- IL-4 Inibição 

- IL-12 (p70) Inibição 

- IL-10 Estimulação 

Outros mediadores  
- iNOS Inibição 

- NO2
- Inibição 

- Neopterina Inibição 

- Histamina Inibição (camundongos)                                                  
Estimulação (Humanos) 

- PGE Inibição 

- PGF2 Inibição 

Moléculas de adesão  
- ICAM 1 Inibição 

- VCAM Inibição 

  - E-selectina Inibição 

Moléculas Co-estimulatórias 

- CD11b Inibição 

- CD86 Inibição 

- CD80 Inibição 

-CD40 Inibição 

-CD14 Inibição 

Receptores do tipo Toll (TLR) 

  TLR3, 4, 7, 9 Inibição 

Migração Neutrofílica Inibição (CXCR) 

Apresentação antigênica Inibição 

Células T supressoras/reguladoras Estimulação 

Produção de IgE Inibição 
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1.4 APLICAÇÕES DO α-MSH EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE 

DOENÇAS AUTO-IMUNES E INFLAMATÓRIAS  

 

O α-MSH e seus análogos se mostraram bons agentes anti-

inflamatórios em diferentes modelos experimentais. Injeções subcutâneas 

(SC) ou intravenosa (IV) de NDP-MSH reduziram os níveis circulantes de 

IL-1 e TNF-α em sépsis induzida por LPS (Gonindard et al., 1996). 

Adicionalmente, demonstrou-se que em modelo de peritonite/endotoxemia 

induzida por ligação cecal, a administração IV de α-MSH (100 µg) foi tão 

eficaz quanto à de gentamicina (Maaser et al., 2006). Independente da via de 

administração, o α-MSH reduziu a inflamação cutânea (Denko; Gabriel, 1985), 

reprimindo a sensibilização e a resposta imune (Rheins et al., 1989). Estudos 

utilizando α-MSH IV (75 µg/kg) mostraram que o peptídeo induz tolerância 

hapteno-específica (Dai; Streilein, 1997), que pode ser suprimida através da 

aplicação de ACs contra IL-10 ou de um antagonista sintético do α-MSH. 

(Grabbe et al., 1996).  

Em modelo de vasculite cutânea induzida em camundongos através 

de injeções SC de LPS, a administração intraperitoneal (IP) de 25 µg de a-

MSH reduziu as lesões hemorrágicas e inibiu a expressão de E-selectina e 

VCAM-1(Scholzen, T. E. et al., 2003). Em modelo de doença inflamatória intestinal 

induzida pela ingestão de solução de dextran sulfato em camundongos, a 

administração IP de α-MSH (50 µg) duas vezes ao dia, reduziu em 80% o 

número de animais que apresentavam sangue nas fezes, a perda de peso 

e a produção de TNFα e NO (Rajora et al., 1997). 
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Dentre os efeitos anti-inflamatórios do α-MSH salientam-se o anti-

artrítico. A administração de 50 µg de α-MSH IP, duas vezes ao dia, foi tão 

eficaz quanto a prednisolona (100 mg/Kg), em reduzir os sinais clínicos e 

histológicos da artrite induzida por adjuvante em ratos (Ceriani et al., 1994). 

Recentemente demonstrou-se que camundongos com artrite induzida por 

soro K/BxN e posteriormente tratados com 400 µg do agonista seletivo do 

receptor MC3R (D[Trp8]-γMSH) tiveram atenuação da doença (Patel; 

Bombardieri; et al., 2010). Além disso, em gota induzida em camundongos por 

injeção IP de cristais de urato de sódio, o tratamento com 0,01 mg/kg SC 

de NDP-MSH reduziu a migração neutrofílica peritoneal e a produção de 

KC, IL-1β e TNFα  (Getting et al., 2006). 

Em modelo de uveíte autoimune induzida em murinos com a 

proteína ligante do fotoreceptor da retina e adjuvante, a administração de 

α-MSH (100 µg/animal IP) reduziu o dano ocular da mesma maneira que o 

tratamento com dexametasona (2,0 mg/Kg) (Edling et al., 2011). Adicionalmente, 

em modelo de encefalomielite autoimune, induzida com o peptídeo 

protelipidico humano + adjuvante completo e toxina pertusis, a 

administração de α-MSH (50 µg IP) resultou em diminuição da paralisia 

dos animais, menor produção de IFN-γ e aumento na produção de TGF-β 

(Taylor, A. W.; Kitaichi, 2008). 

Em modelo experimental de ooforite autoimune, induzida com 

homogenatos de ovários de ratos + adjuvante completo de freund. A 

administração de α-MSH intracerebroventricular (1µg/µL) não foi capaz de 

bloquear o desenvolvimento da doença, contudo reduziu a liberação de 
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hormônio luteinizante durante o diestro (Berberian et al., 2006). Previamente os 

mesmos pesquisadores demonstraram que a administração de α-MSH 

reduzia a liberação de NO durante o estro e diestro e também a 

progesterona no proestro (Casalino-Matsuda; Durando; Celis, 2002). 

Além de atuar como anti-inflamatório, existem evidências que o α-

MSH também possui efeitos antifibrogênicos/antifibrótico em modelos 

experimentais de fibrose. Em modelo de esclerodermia induzido por 

injeções SC de bleomicina, a administração de α-MSH (5,0 µg/animal SC) 

resultou em diminuição da fibrose da pele, com redução da marcação de 

procolágeno tipo I, colágeno resistente a pepsina e aumento da expressão 

de enzima anti-oxidativa superóxido dismutase 2 e heme oxigenase 1 (Kokot 

et al., 2009). Em modelo de lesão pulmonar aguda, induzido em ratos por 

injeção intratraqueal de bleomicina, a administração de NDP-MSH (100 

µg/animal IP) foi capaz de reduzir o edema, lesão da parede alveolar, 

infiltrado inflamatório e a liberação de NO (Colombo et al., 2007). Posteriormente 

verificou-se no mesmo modelo de lesão, mas prolongada por 14 dias, que 

a aplicação intraperitoneal de um análogo do α-MSH (1,25 mg/kg) reduziu 

o dano renal, a perda de peso, a expressão de procolágenos I e II, a 

produção de hidroxiprolina, proliferação de miofibrobastos, proliferação 

leucocítica para o pulmão, a produção de TNFα, IL-6 e TGFβ (Xu et al., 2011). 

Em modelo murino de disfunção de múltiplos órgãos decorrente da 

inflamação generalizada induzida por injeções de LPS e zymozan, a 

administração de NDP-MSH (340 µg/kg IP) reduziu os níveis de TNFα, 

aumentou a expressão de IL-10, aliviou o infiltrado inflamatório, estenose e 
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necrose hepática, também reduziu o infiltrado, congestão vascular e 

edema intersticial pulmonar o que aumentou a sobrevida dos animais (Bitto 

et al., 2011). 

 

 

1.5 O USO DE MELANOCORTINAS NO TRATAMENTO DE 

PATOLOGIAS RENAIS 

 

O uso de melanocortinas na clínica médica não é inédito, no início 

da década de 1950 o ACTH, por suas propriedades esteroidogênicas, foi 

utilizado com agente anti-inflamatório para o tratamento de doenças 

reumáticas e para SN infantil. Seu uso, entretanto, foi rapidamente 

descontinuado devido ao efeito cushingóide e a facilidade na produção/ 

administração da prednisona (Barnett, 1952;  Frankel; Groen; Hellinga, 1950;  Gong, R., 2012;  

Schwartz, M.; Sonne, 1950;  Schwartz, T. B., 1953;  Waldman; Austin, 2012). 

Acidentalmente, no final da década de 1990, Berg e colaboradores 

ressuscitaram o uso ACTH, com o análogo do neuropeptídeo (ACTH1-24) 

usado para reduzir lipídeos em pacientes com nefropatia membranosa 

(NM) idiopática, contudo, os pacientes tratados apresentaram diminuição 

de 90% da excreção de albumina urinária e um aumento de 25% na taxa 

de filtração glomerular (Berg; Nilsson-Ehle; Arnadottir, 1999). A seguir, verificou-se que 

seu uso também foi benéfico para pacientes com glomerulonefrite 

mesangioproliferativa/mesangiocapilar e glomérulo-esclerose segmentar 

focal (Berg; Arnadottir, 2004). Subsequentemente um pequeno estudo clínico 
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multicêntrico demonstrou que os resultados do tratamento de pacientes 

com NM idiopática apresentaram respostas similares, tanto com uso de 

metilprednisolona alternada com agentes citotóxicos, quanto com o 

ACTH1-24 sintético (Synacthen®) em terapia inicial (Ponticelli et al., 2006). 

Propriedades antiproteinúricas e renoprotetoras também foram 

relatadas em outros dois estudos clínicos que utilizaram o neuropeptídeo 

nativo ACTH1-39 (HP Acthar Gel®, um extrato hipofisário suíno altamente 

purificado em formulação gel). Dentre os 36 pacientes randomizados 

somente uma paciente com NL classe V foi incluída e respondeu 

transitoriamente à terapia, com recidiva assim que o tratamento foi 

interrompido (Bomback et al., 2012;  Bomback et al., 2011). 

Apesar dos efeitos benéficos, efeitos colaterais semelhantes aos 

dos corticoides são associados ao uso de ACTH. Estes incluem, tontura, 

intolerância à glicose, diarreia, alterações de comportamento e humor, 

aumento do apetite, ganho de peso, pigmentação epidérmica e efeitos 

cushingóides (edema, aumento da pressão arterial e osteoporose) (Lindskog, 

J. A., 2012). 

Os exatos mecanismos pelo qual o neuropeptídeo ACTH atua no 

controle da proteinúria ainda não estão completamente esclarecidos. 

Acredita-se que sejam extra-esteroidogênicos, uma vez que a 

concentração utilizada nos ensaios clínicos estimulou uma baixa produção 

de cortisol endógeno, incapaz resolver crises nefróticas (Lindskog, J. A., 2012). 

Posteriormente demonstrou-se que o ACTH atua por outras vias. É 

capaz de reduzir a produção de autoanticorpos contra o receptor da 
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fosfolipase A2, o principal antígeno alvo na NM idiopática. Adicionalmente, 

foi sugerido que a ACTH possa ter seus efeitos renoprotetores através do 

α-MSH, o peptídeo derivado do ACTH, correspondente aos primeiros 13 

aminoácidos da porção N-terminal, que não ativa a produção de cortisol 

endógeno (Beck LH, 2009;  Fervenza, 2012 ).  

Um estudo em modelo de NM demonstrou que, ratos com nefrite de 

Heymann induzida apresentaram redução da proteinúria quando tratados 

com α-MSH e não com ACTH. Nesse estudo verificou-se que não existe 

expressão do receptor exclusivo para o ACTH no tecido renal. Juntos 

esses resultados sugerem que o efeito renoprotetor das melanocortinas 

possa ocorrer via interação com os receptores para α-MSH nos podócitos 

(Lindskog, A. et al., 2010). Essa é uma possível explicação para a resposta 

satisfatória de pacientes esteroide resistentes ao tratamento com ACTH 

(Fervenza, 2012 ). 

De fato, o α-MSH vem sendo apontado como um importante 

imunorregulador, capaz de contribuir para o ajuste fino do processo 

inflamatório (Granstein, Richard D.; Luger, Thomas A., 2009;  Kastin, 2006;  Lajtha; Tettamanti; Goracci, 

2007). Os papeis clássicos do α-MSH em mamíferos são pigmentar e 

cronobiológico. Há algumas décadas verificou-se um papel 

imunorregulador em modelos in vitro e in vivo (Castrucci et al., 1997;  Cone, 2005;  

Cragnolini et al., 2006;  Evans-Brown et al., 2009;  Lassalle et al., 2003). Além disso, o 

neuropeptídeo vem sendo empregado com sucesso em tratamento de 

animais com nefropatia, incluindo injuria isquêmica, nefrotoxicidade, 

obstrução ureteral e NM (Gong, R., 2012). 
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Atualmente sugere-se que interações neuro-imunoendócrinas 

desempenhem importantes papéis na patogênese lúpica, por exemplo: a 

diminuição na resposta neuroendócrina pré-mórbida pode predispor a 

maior suscetibilidade para o desenvolvimento do LES e diferenças no 

número de receptores ou a sensibilidade para GC alteram o curso da 

doença e também do próprio tratamento. (Wallace, D.; Hahn, 2012). Desse modo, 

um estudo na interface desses três sistemas pode contribuir para a 

compreensão/tratamento da doença. Sugere-se, portanto que a utilização 

do neuropeptídeo α-MSH possa ser benéfica para o tratamento de 

pacientes com LES, uma vez que o α-MSH não está associado à 

esteroidogênese e ainda assim tenha efeitos imunossupressores e 

renoprotetores. 

 

 

1.6 APLICAÇÕES DO α-MSH EM MODELO DE DOENÇAS RENAIS 

 

 

As primeiras evidências que relatam a participação do α-MSH no 

tecido renal foram realizadas na década de 70. A administração do 

neuropeptídeo radiomarcado teve acumulo nos rins (Dupont et al., 1975). 

Posteriormente demonstrou-se expressão do MC1R na medula renal 

externa (Lee, Y. S.; Park; Chung, 2008) e os MC3R/4/5 foram encontrados em 

regiões corticais e medulares (Chhajlani, 1996;  Fathi; Iben; Parker, 1995;  Lee, Y. S. et al., 2008;  

Ni et al., 2006). Recentemente, demonstrou-se expressão exclusiva do MC1R 
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Monócito 

MC1,3,5,R 

Célula T Célula B 

Célula NK 

Célula dendrítica 

MC3,4R 
MC1-5R? 

Podócitos 
Células tubulares 

Mesangio 
Células endoteliais 

Ação anti-inflamatória 
neurogênica central 

(colinérgica) 

↓Proteinúria, ↓ dano renal, ↑ taxa de filtração glomerular 

Remissão da síndrome nefrótica 

Renoproteção direta 
Imunomodulação 
Anti-inflamatória 

Anti-inflamatório 

Ac-SYSMEHFRWGKPV-NH2 

nos podócitos, enquanto não foram detectadas marcações para os outros 

receptores em camundongos (Lindskog, J. A., 2012). Entretanto em tecido 

humano foi detectada expressão de MC1/4R nos podócitos, endotélio 

glomerular, células mensangiais e epiteliais tubulares (Lindskog, A. et al., 2010). 

Ressalta-se que nenhum estudo até o momento detectou a expressão de 

MC2R no tecido renal, o receptor exclusivo para ACTH, evidenciando 

ainda mais a importância do α-MSH no efeito renoprotetor. A figura 7 

resume as possíveis vias de atuação no controle de nefropatias mediadas 

pelo α-MSH. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismos de eficácia terapêutica do α-MSH em nefropatias. A expressão dos receptores de 

melanocortinas é cortical e medular. Não foi demonstrada a expressão de MC2R no rim. Adaptado de (Gong, R., 

2012;  Taraphder, 2013) 
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A participação do α-MSH na regulação do metabolismo hidromineral 

e cardiovascular tem sido observada por diversos pesquisadores. A 

privação de água durante 12 horas e posterior injeção de solução salina 

hipertônica por via oral ou venosa reduziu a marcação do α-MSH na 

hipófise, sugerindo secreção compensatória em resposta a elevação da 

concentração salina no organismo. Injeções IP de α-MSH produzem efeito 

natriurético e caliurético em ratos normais, hipofisectomizados ou 

adrenalectomizados, indicando ação independente da hipófise/adrenal e 

ação direta nos rins (Orias; McCann, 1970;1972a;1972b). Em hamsters 

adrenalectomizados, a injeção de α-MSH tem também efeito diurético, 

natriurético e caliurético (Hradec; Horky, 1979). Um estudo posterior mostrou que 

a injeção intraperitoneal de α-MSH (3,0 e 9,6 nmol) apresenta efeito 

diurético e aumenta significantemente a excreção de sódio e potássio 

(PicancoDiniz et al., 1997). Além disso, demonstrou-se que em camundongos 

normais conscientes e monitorados por radiotelemetria, a administração 

de NDP-MSH (0,3 mg/Kg IP) provoca aumento da pressão arterial a da 

frequência cardíaca em até 120 minutos após a injeção (Rinne et al., 2012). 

Além de efeito anti-inflamatório, um número crescente de trabalhos 

destaca a proteção do α-MSH no controle da lesão renal aguda. 

Camundongos submetidos à isquemia renal transitória por oclusão 

bilateral dos pedículos renais e tratados com α-MSH (25 µg/animal IV) 

antes ou após a oclusão, apresentaram aumento da sobrevida, diminuição 

dos níveis de ureia e creatinina plasmática, contenção da necrose tubular, 

infiltrado neutrofílico, congestão capilar e redução da expressão de IL-8, 
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ICAM-1 e da liberação de NO (óxido nítrico) e iNOS (óxido nítrico sintase 

indutível). Destaca-se que o tratamento com α-MSH teve efeito protetor 

similar ou mais efetivo, quando comparado com a aplicação de fator de 

crescimento insulina-like I, anticorpos anti-ICAM-1 ou oligonucleotídeos 

antisense para iNOS (Chiao et al., 1997b). Esses achados foram observados 

mesmo na ausência de neutrófilos. Camundongos “knock-out” para ICAM-

1 e com lesão renal aguda, quando tratados com α-MSH tiveram igual 

redução do dano renal, o que sugere uma participação direta do hormônio 

nos túbulos renais (Chiao et al., 1998). 

Em modelo de oclusão bilateral das artérias renais o α-MSH 

preveniu lesões também no pulmão (Deng et al., 2004). Ratos submetidos à 

oclusão bilateral das artérias renais ou dos ureteres e tratados com α-MSH 

(50-100 µg IV) de, apresentaram redução da apoptose, melhora na taxa 

de filtração glomerular, prevenção da redução da expressão de 

aquaporinas 1, 2 e 3 e dos transportadores de sódio (NH3, BSC-1 e Na, K-

ATPase) (Gong, H. et al., 2004;  Kwon et al., 1999;  Kwon et al., 2000;  Li et al., 2006) 

Em modelos de nefrectomia e posterior isquemia/reperfusão da 

artéria remanescente, o tratamento com α-MSH (50 µg IP) preveniu a 

elevação de ureia e creatinina plasmática, do infiltrado leucocítico, da 

apoptose e da expressão de ICAM-1 e de FAS e FAS ligante (Jo et al., 2001). 

Mais recentemente, empregando o mesmo modelo em suínos, 

demonstrou-se melhora na taxa de filtração glomerular e diminuição da 

creatinina plasmática após a administração diária do AP214, um super 

análogo do α-MSH (200µg/kg IV) (Simmons et al., 2010) 
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Em modelo de lesão renal aguda induzida por sépsis, camundongos 

tratados com AP214 (10 μg IV) ou  α-MSH (71µg/kg SC), apresentaram 

aumento da sobrevida, diminuição de creatinina plasmática, do dano 

hepático e tubular, prevenção da neutropenia, hipotensão e bradicardia. 

Além disso, o tratamento reduziu a apoptose esplênica, os níveis séricos 

de TNFα, IL-10 e a ativação do NFΚB no rim e baço de maneira dose 

dependente (Doi et al., 2008b;  Si et al., 2013). Ratos submetidos a transplante renal 

e tratados com 6 doses de α-MSH (150 µg IV) apresentaram menores 

níveis de creatinina sérica (Deng et al., 2001). 

Em modelo experimental de nefrotoxicidade, dois trabalhos indicam 

a ação renoprotetora do α-MSH. Na nefropatia crônica induzida por 

ciclosporina, demonstrou-se que o α-MSH (50 µg/animal/dia durante 48 

dias IP) reduziu a apoptose tubular e intersticial, atenuou o infiltrado 

monocítico e a fibrose tubulointersticial. Além disso o tratamento reduziu a 

expressão de reguladores apoptóticos Bax e TGF-β e aumentou a 

expressão de fatores anti-apoptose BCL2. Entretanto, a função renal, os 

níveis de ureia e a creatinina sérica permaneceram elevados (Lee, S. Y. et al., 

2004). Em modelo de nefrotoxicidade induzida por gentamicina, os ratos 

tratados com α-MSH (25 µg IP), embora tenham apresentado redução das 

lesões histológicas não apresentaram melhora da função renal (Kolgazi; Arbak; 

Alican, 2007). 

Ratos com nefrite de Heymann passiva tratados com α-MSH (10 

µg/dia) ou ligante exclusivo para MC1R, apresentaram redução da 

proteinúria, do estresse oxidativo e da pressão sanguínea. Além disso, 
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apresentaram melhora na morfologia renal com aumento do número de 

processos podais (Lindskog, A. et al., 2010). 

Apenas um trabalho descreve os efeitos do α-MSH em alguns 

parâmetros da nefrite em camundongos que desenvolvem lúpus 

espontaneamente. Nesse trabalho, publicado em uma revista não 

indexada nas principais bases de dados, a administração de NDP-MSH 

(5µg/animal IP) não foi capaz de mudar o curso da doença. Entretanto, 

quando foi adicionado cloreto de lítio ao tratamento, houve um aumento da 

sobrevida e redução da proteinúria e glomerulonefrite (Hart, 1998). Contudo, 

esse estudo, além de empregar uma baixa dose do neuropeptídeo, utilizou 

um modelo que não desenvolve muitos dos parâmetros da doença (Perry et 

al., 2011).  

 

 

1.7 MODELO MURINO DE LES INDUZIDO POR PRISTANE 

 

 

O lúpus induzido por drogas (LID), também ocorre em humanos 

come sintomas semelhante à doença clássica. Entretanto, normalmente 

ocorre resolução do quadro com a suspensão do medicamento (Mota et al., 

2007).  

O surgimento mais comum da doença está relacionado com o uso 

de  procainamida e a hidralazina. Recentemente, após a introdução dos 

medicamentos biológicos, o uso de agentes anti-TNF parece induzir a 
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doença. Os sintomas podem ser semelhantes aos de LES, havendo 

comprometimento cutâneo, musculoesquelético, sintomas constitucionais 

e serosites, porém raramente observa-se comprometimento hematológico 

grave, neuropsiquiátrico ou renal. (Chang; Gershwin, 2011;  Mota et al., 2007). Por outro 

lado, os modelos de LES induzidos permitem o estudo dos mecanismos 

envolvidos no estabelecimento da doença (Perry et al., 2011) 

Devido à heterogeneidade da doença, estudos em animais que 

desenvolvam síndromes semelhantes à patologia humana são importantes 

para a compreensão da doença. Os modelos mais estudados são os 

espontâneos ou genéticos (NZBxW)F1 e MRL-Faslpr, contudo, esses 

modelos divergem em alguns aspectos do LES humano (tabela 5). Nos 

animais BxWF1 verificam-se diferenças no perfil de auto-ACs e ausência de 

vasculite. A linhagem MRLlpr/lpr diferencia-se por mutação do antígeno Fas 

e linfoproliferação (Kuhn; Lehmann; Ruzicka, 2005;  Pollard, 2006;  Wallace, D. J. et al., 2007). Os 

modelos induzidos por agentes químicos, em especial o pristane, se 

diferenciam dos demais em função da produção de auto-ACs em quase 

todas as linhagens de camundongo (Kammer; Tsokos, 1999). 

A administração intraperitoneal de 0,5 mL do alcano isoprenóide 

(2,6,10,14-tetrametilpentadecano, TMPD), conhecido como pristane, em 

linhagens de camundongos não propensas a doenças auto-imune 

reproduz o aumento nos níveis de IFN-α/β e gera a produção de auto-ACs 

em altos títulos, bem como glomérulonefrites mediada por ICs (IgG, IgM 

glomerular, deposição de complemento aparentemente independente de 

DNAfita dupla e IL-6 dependente). Ocorre ainda, hipercelularidade mesangial 
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encontrada na maioria dos pacientes com LES (Richards et al., 1997;  Rose; Mackay, 

2006;  Satoh et al., 1996;  Satoh et al., 1995;  Satoh et al., 2000;  Shaheen et al., 1999;  Zabriskie, 2009).  

A exposição intraperitoneal de camundongos ao pristane resulta em 

inflamação peritoneal crônica caracterizada pela apoptose de células 

endoteliais e posterior formação tecido linfóide terciário ao redor da gota 

de óleo, com geração de células T e células dendríticas, produção de 

quimiocinas, citocinas (IFN-I, IL-6, IL-12) e autoanticorpos, conforme 

demonstrado na figura 8 (Reeves et al., 2009). 

Tabela 5. Perfis sorológicos e clínicos do LES humano e em modelos animais 

Manifestação LES 

Modelos Animais 

Lúpus Espontâneo Lúpus induzido quimicamente 

MRL 
lpr/lpr 

(NZB x 
NZW)F1 

Procainamida 
Pristane 

Balb/cAn SJL/J 

Razão  
Fêmeas: machos 

9:1 

M=F                      
90% de 

mortalidade 
em 9 meses 

F>M                
50% de 

mortalidade 
em 8 meses 

 
F>M 

F>M                       
Inicio das mortes 

com 4 meses 

Contribuição genética 
HLA classe 
III FcγRII, 

TREX1 
Lpr e fas 

H-2d/z, Sles1 
Cr2, Ifi202  

H-2d H-2s 

Artrite 
50% 

Não-
erosiva 

Sim                    
erosiva 

Não Sim 
Sim (baixa)       

erosiva 
Não 

Serosite 30-60% 
 

Não Sim raro raro 

Fotossensibilidade > 50% Sim Não Não Não Não 

Hepatoesplenomegalia Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Hipergamaglobulinemia Sim 
Sim                      

rapidamente 
Sim 

 
Sim                                    

(3 -5 meses) 
Sim 

FAN 98% Sim 
Sim                             

(2-3 meses) 
Sim 

Espicular              

(2-6 meses) 

Citoplasmático              

(2-6 meses) 

Anti-DNAfita dupla 50-90% 
100%                 

(4- 5 meses) 

100%                    
(4-5 m)             
IgG2a/b 

 
38%                    

(6-10 meses) 
Sim                             

(após 4 meses) 

Anti-Cromatina 50-70% 
Sim                           

IgG2a 
Sim 

 
60%                                  

(3 -5 meses) 
Sim 

Ensaio Crithidia Sim Sim 
  

Sim                              
(7 -8 meses) 

Sim 

Anti-RNP/sm 
10-30%     
 3-30% 

37 - 44%                      
(5 meses)   

50-90% 
13%                              

(4 meses) 

Anti-proteína P 
ribossômica 

10-20% 
   

Não 
75-100%                            

(2 - 4 meses)                
IgM, IgG1e IgG2b 

IC glomerular 50-80% 
100%              

rapidamente 
100%       

(rapidamente) 
Não 

Sim                                
(> 5 meses) 

Sim 

Proteinúria Sim 
Sim                        

(1 - 3 meses) 
Sim                                      

(5-7 meses) 
Não Sim 

Sim                                
(3-6 meses) 

Nefrite 30 - 60% 

Proliferativa 
difusa, 

intersticial 

severa                 
(IgG1, IgG2a, 

IgG3) 

Proliferativa 

progressiva 
(IgG2a) 

Não 

Proliferativa 

focalizada                
(IgG, IgM e C3) 

Sim                         
proliferativa           

(IgG2a/2b, IgG1, 
IgG3 IgM e C3)                   

(4-6 meses) 

Assinatura IFN-I Sim Não Possível Não Sim Sim 
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De acordo com os dados da tabela 5, animais inoculados com 

pristane apresentam macrófagos peritoneais produtores de IL-6 e EP, 

iNOS, COX2, IL-12p40/p70, IFN-γ e TNF-α (Akaogi et al., 2004a;  Chae et al., 2008;  

Kuroda et al., 2004;  Kuroda et al., 2006). Em relação às alterações renais, fêmeas da 

linhagem SJL/J quando inoculadas apresentam glomérulos 25-30% 

maiores do que animais controle, proliferação e influxo de células 

mononucleares bem como aumento da matriz extracelular mesangial. A 

membrana glomerular basal apresenta aumento de gotas lisossomais 

PAS-positivas nas células epiteliais tubulares (Calvani et al., 2003a;  Lin; Gerth; Peng, 

2004;  Richards et al., 2001a;  Richards et al., 1999;  Richards et al., 1998b;  Satoh et al., 1996;  Savarese et al., 

2008). 

Estudo recente utilizando o modelo de LES murino induzido por 

pristane, mostrou que o neuropeptídeo melatonina (1mg/kg/dia, via oral) 

ministrado após a indução da doença promoveu redução nos títulos de 

anticorpos IgM anti-DNAfita dupla e anti-histonas, diminuição dos níveis 

séricos de IL-6 e IL-13 e melhora da lesão renal, similar a observada com 

os animais tratados com prednisona (Zhou et al., 2010b). Camundongos tratados 

com anticorpos quiméricos e anti-CD20 tiveram o curso da doença 

retardado após a administração do óleo (Haas et al., 2010). A literatura, 

entretanto, é pequena em relação ao efeito do α-MSH nos LES. 

Sendo assim, a utilização de um modelo de lúpus induzido, no qual 

se tem controle do ambiente fisiológico, deve contribuir para uma melhor 

compreensão da ação do α-MSH como anti-inflamatório.  
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2.0 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia anti-inflamatória do -

MSH em modelo experimental de LES induzido por pristane. 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Camundongos de 4-5 semanas de idade foram fornecidos pelo 

Centro de Bioterismo da UNICAMP (Balb-C, subtipo An). Todos os 

animais foram mantidos em gaiolas com água e ração ad libitum no 

biotério climatizado da Disciplina de Reumatologia da FMUSP com 

temperatura, umidade, fluxo de ar e ciclo de luz controlado (12/12h- 

claro/escuro). Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina de acordo com o COBEA (Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal) sob o registro de nº 4318, projeto CAPPesq nº 

0612/09. 

Uma vez que o estresse interfere no eixo HPA, 14 dias antes dos 

experimentos os animais foram condicionados ao manuseio e contenção 

diários. O peso foi mensurado semanalmente para controle das dosagens 

terapêuticas. A coleta do sangue foi realizada pelo plexo submandibular 

em animais não anestesiados. Todas as aplicações de ativos e coleta de 

biomateriais foram realizadas no período da manhã, com intuito de evitar 

qualquer variação circadiana (Cragnolini et al., 2006;  Lechner et al., 2000;  Lechner et al., 1996). 

Ao final dos experimentos os animais foram sacrificados por deslocamento 

cervical e exsanguinação aórtica. 

O descarte dos animais atendeu ao Programa de Gerenciamento de 

Resíduos do Serviço de Saúde da FMUSP para resíduos do grupo A2 

segundo a Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 da 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária e resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 358 de 29 de abril de 2005.  

 

 

3.1 MODELO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

 

O modelo experimental de LES (SATOH; REEVES, 1994) foi 

induzido em 15 camundongos fêmeas Balb/cAn através de uma injeção IP 

única de 0,5 mL de pristane (2,6,10,14 tetramethylpentadecane; Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO) previamente filtrado em membrana 0,22 m 

(Millipore, Billerica, MA, USA). Cinco animais controle receberam igual 

volume de solução salina 0,9% pela mesma via. 

 

 

3.1.1 TRATAMENTOS 

 

O super análogo do alfa Hormônio Estimulador de Melanócito [Nle4, 

DPhe7]-α-MSH (NDP-MSH; Melanotan-I) (Peptides International, Kentuck, 

EUA) foi preparado de acordo com indicações do fabricante. Inicialmente 

foi dissolvido em ácido acético 3% e em seguida salina 0,9% 

(concentração final de ácido foi de 0,06%, pH=5).  

Camundongos com LES induzido por pristane foram alocados 

aleatoriamente em grupos de 5 ou 10 animais e foram tratados com 
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solução salina (LES); com o NDP-MSH 1,25 mg/kg/dia IP (LES-MSH). Um 

grupo controle foi tratado com solução salina (C). O tratamento diário foi 

realizado por 180 dias entre 8:00 e 10:00 am. Antes do sacrifício os 

animais foram anestesiados com Xilazina (5mg/Kg) e Ketamina (50mg/Kg) 

IP. Os animais foram sacrificados por exsanguinação e tiveram os rins 

perfundidos com solução salina. 

 

 

3.1.2 QUANTIFICAÇÃO TOTAL DE LEUCÓCITOS 

 

 

O sangue dos animais foi coletado por punção da veia 

submandibular nos tempos 0 e 180 dias após o tratamento. A contagem 

total de leucócitos foi realizada em câmara de Neubauer com amostras de 

sangue diluído 1:20 com Turk.  

 

  

3.1.3 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE IGG 

 

 

Os níveis séricos de IgG foram determinados por ELISA. 

Microplacas de poço plano (Maxisorp Immunoplate, Nunc, Naperville, IL) 

foram cobertas com 2,0 µg/mL de anti-IgG F(ab’)2 (Southern 

Biotechnology, Birmingham, AL) em tampão carbonato a 4ºC durante a 

noite (overnight). Após o período de incubação, foram lavadas com 
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PBS/tween e bloqueadas com 0,5% de BSA em PBS. Os soros foram 

adicionados em diluições de 1:15.000 em PBS e encubados por 1h a 

temperatura ambiente. Após lavagem, foram adicionadas anticorpos 

específicos anti-camundongo marcados com peroxidase para IgG1, 2a, 2b 

e IgG3 (diluições 1:7500) (Southern Biotechnology, Birmingham, AL). Após 

nova lavagem, a revelação da reação foi realizada pela adição de 100 μL 

do substrato OPD (Sigma) e a reação foi interrompida pela adição de 50 

μL de ácido sulfúrico 16%. A densidade óptica foi determinada por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 492nm. Padrões de 

isotipos de Ig (IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3) (Southern Biotechnology, 

Birmingham, AL) foram utilizados para ajuste de curva padrão, com 

concentrações de 15,62 a 1000 ng/mL. 

 

 

3.1.4. AVALIAÇÃO DOS ANTICORPOS ANTINUCLEARES 

 

Células HEP-2 foram cultivadas em garrafas de vidro com meio 199 

(Instituto Adolfo Lutz, Brasil) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 

em estufa a 37ºC com 5% de CO2. Após as células atingirem confluência, 

foram retiradas pela adição de uma solução de tripsina 0,2% e Versene 

0,02%, obtendo-se uma suspensão de células, que foi transferida para 

lâminas de microscópio. Após 24h, as células aderidas às lâminas foram 

lavadas com solução Hanks, fixadas com acetona gelada e armazenadas 

a -20 ºC até o uso. 
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Autoanticorpos nucleares e citoplasmáticos foram detectados por 

imunofluorescência indireta. As células foram incubadas por 40 min com 

plasma murino diluído em PBS 1:200, lavadas e incubadas por 30 min 

com anticorpo anti-IgG de camundongo H + L conjugado com FITC 1:50 

(Southern Biotechnology, Birmingham, AL). Após outra lavagem, as 

lâminas contendo as células foram analisadas sob fluorescência. 

 

 

3.1.5 DETERMINAÇÃO DE CITOCINAS SÉRICAS POR MULTIPLEX. 

 

 

O imunoensaio sanduiche baseado em micropartículas 

fluorescentes foi realizado utilizando os kits Fluorokine MAP mouse 

multianalyte profile kit (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) de acordo 

com as instruções do fabricante para quantificação das citocinas (IL-6, IL-

10, IFNγ e TNF-α). Os dados foram coletados usando a versão 3.1.871.0 

Xponent Luminex (Luminex, Austin, TX). A análise dos dados foi realizada 

utilizando o Analyst Milliplex v3.5.5.0 (Vigenetech, Carlisle, Massachusetts, 

EUA). A fórmula de regressão cinco parâmetros foi utilizada para calcular 

as concentrações da amostra a partir das curvas padrão. A fluorescência 

média foi avaliada e os dados foram dadas em g/mL. Amostras de 

plasma foram diluídas 1:2. 
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3.2 AVALIAÇÃO DA ARTRITE 

 

 

A severidade da artrite 180 dias após a inoculação foi avaliada 

segundo um escore que considera edema, eritema e número de 

articulações acometidas (Patten et al., 2004). O sistema de pontuação classifica 

o acometimento de cada pata em: 1- pequeno, 2- moderado, 3- acentuado 

e 4- grave, sendo portanto o valor máximo de 16 pontos por animal 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL 

 

 

Os animais foram colocados em gaiolas metabólicas individuais 

para coleta de urina 24 horas. Amostras de urina foram analisadas usando 

kits para quantificação de proteinúria (Labtest Diagnóstico, Minas Gerais, 

Brasil). Para estimar a concentração de albumina na urina, 10 mL de urina 

(1 mg/mL) foram carregados em um gel SDS-PAGE a 10% e 

posteriormente corado com Coomassie Blue. Padrões de albumina sérica 

bovina (BSA) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) foram utilizados para 

ajuste de curva padrão, com concentrações de 0,0625 - 0,5 µg/mL. As 

bandas foram submetidas à análise densitométrica com o software 

ImageJ. 
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3.4 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO TECIDO RENAL  

 

 

Os rins retirados foram fixados em formaldeído 4% tamponado e em 

seguida incluídos em parafina. Para microscopia de luz, cortes de tecido 

renal (3 µm) foram coradas com hematoxilina/eosina (H&E) e ácido 

periódico-Schiff (PAS). 

A avaliação do grau de NL induzida foi realizada através da análise 

da celularidade glomerular e contagem total de núcleos dentro da capsula 

glomerular, em laminas coradas com H&E (aumento de 400x). Pelo menos 

30 glomérulos/lâmina foram avaliados e os resultados foram expressos em 

número de núcleos por glomérulo. 

Adicionalmente, uma avaliação histopatológica cega para o 

tratamento foi realizada em seções de tecido renal corados pelo ácido 

periódico-Schiff. O grau de lesão tecidual foi atribuído, de acordo com o 

escore proposto por Richards (Richards et al., 2001a): 1= somente 

hipercelularidade focal leve, 2= hipercelularidade mesangial moderada; 3= 

hipercelularidade endocapilar complexa/com esclerose leve ou necrose; 

4= glomerulonefrite proliferativa endocapilar grave com necrose ou 

formação de crescente. Só foram considerados positivos animais que 

apresentaram escore maior ou igual a 2. 
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3.4.1 MARCAÇÕES IMUNOHISTOQUÍMICAS. 

 

 

Cortes histológicos de quatro µm de espessura foram obtidos a 

partir de material embebido em parafina e colocados em lâminas 

previamente preparadas com solução adesiva 2% de 3 amino-

propyltriethoxy-silane (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. 

A3648). A seguir, os cortes foram desparafinizados com dois banhos de 

xilol à temperatura ambiente (20 minutos) e foram hidratados em soluções 

de etanol (absoluto, 95% e 70%) e água corrente durante cinco minutos 

cada. O bloqueio de peroxidase endógena foi realizado em câmara escura 

com seis incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada.  

A exposição aos antígenos foi realizada em banho-maria (95º C) no 

tampão TRIS/EDTA 10mM/1mM pH 9,0 por 25 minutos (Tabela 6). A 

seguir as lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por 

cinco minutos e submersas em tampão PBS pH 7,4. 

O bloqueio de biotina foi realizado em tecido de baço com 

bloqueador de biotina/avidina (Dako Cytomation, Carpinteria, CA, USA, 

cód. X0590), conforme instruções do fabricante. O bloqueio de proteínas 

inespecíficas do tecido foi feito com incubação em leite desnatado (Molico, 

Nestlé®) a 10% durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

As lâminas foram incubadas com os anticorpos primários diluídos 

em solução de albumina bovina (BSA) fração V (SERVA. 1930) 1% 

acrescida de azida sódica 0,1% em tampão PBS pH 7.4, overnight a 4ºC. 
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Após duas lavagens das lâminas em PBS por cinco minutos cada, estas 

foram incubadas com os respectivos sistemas de detecção descritos na 

tabela 6, seguindo as especificações do fabricante. 

A seguir, os sítios de ligações foram revelados com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, SIGMA Chemical 

Co., St. Louis, MO/USA, cód. D5637) 0,05% acrescida de 1,2 ml de água 

oxigenada 3%. A intensidade da cor foi controlada ao microscópio óptico 

através dos controles positivos que acompanharam as reações.  

Os controles positivos dos antígenos estudados foram: tecido de 

mama para células com expressão de actina-α de músculo liso; fragmento 

de baço de camundongo para CD3, IgG e C3 (Fator 3 do sistema 

complemento); fragmento de placenta para expressão de iNOS e 

fragmentos de hipotálamo para CRF, MCR e α-MSH. Os controles 

negativos das reações foram obtidos através da omissão do anticorpo 

primário, que foi substituído por PBS. 

Os cortes processados foram lavados em água corrente por cinco 

minutos, contra corados com Hematoxilina de Carazzi por 10 segundos, 

lavados em água corrente, desidratados em etanol e diafanizados em xilol. 

A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER 

Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100). 
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Tabela 6. Relação de anticorpos primários empregados nas reações de imunohistoquímica. 

Anticorpo Marca/código Diluição 
Sistema de 

detecção/Marca 

Ig de coelho anti- α actina de 

músculo liso (SMA) 
Abcam/ab5694 1:100 

EnVision-HRP/ Dako 
Cytomation 

Ig de coelho anti-CD3  Abcam/ab5690 1:100 Advance/Dako Cytomation 

Ig de camundongo anti-C3 Santa Cruz Biotechnology/sc-28294 1:50 LSAB-HRP/Dako Cytomation 

Ig de coelho anti-iNOS Pierce Biotechnology/PA5-16855 1:200 
EnVision-HRP/ Dako 

Cytomation 

Ig de coelho anti-IgG Lifespan Biosciences/LS-C59195 1:400 
EnVision-HRP/ Dako 

Cytomation 

Ig de coelho anti-CRF Phoenix Pharmaceuticals/H-019-06 1:100 
Advance-HRP/ Dako 

Cytomation 

Ig de coelho anti-αMSH Phoenix Pharmaceuticals/H-043-01 1:100 LSAB-HRP/Dako Cytomation 

Ig de coelho anti-MCR Antibodies-online/ABIN686287 1:100 
Advance-HRP/ Dako 

Cytomation 

 

 

3.5 LEITURA DAS LÂMINAS 

 

 

As lâminas foram arquivadas digitalmente atravéz do scanner digital 

3DHistech Pannomaramic Scan (versão de software 1.11.25.0, 3DHistech, 

Budapeste, Hungria), com objetiva de 20x e expandida para assegurar 

uma melhor resolução de imagem. 

A expressão de α-SMA, CD3, C3, CRF, α-MSH, MC1R, iNOS e IgG 

foi avaliada nos glomérulos. Todas as marcações foram quantificadas 

através do software Image-ProPlus 4.1 para Windows (Media Cybernetics, 

Silver Spring, MD.) através da relação de área corada positivamente pela 

área glomerular total (µm2). 
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Esses procedimentos geraram um arquivo que contém todos os 

dados de cor da seleção, que foram depois aplicadas a todas as amostras 

coradas. 

 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Todos os testes de significância foram realizadas com o programa 

InStat (GraphPad Software, San Diego, EUA). Os dados paramétricos 

foram analisados por meio de ANOVA com pós teste de Student-Newman-

Keuls e os resultados foram expressos em média ± epm. Os resultados 

não paramétricos foram analisados usando Kruskal-Wallis e os resultados 

foram expressos em mediana com intervalo (box-plot). Comparação da 

positividade do FAN e escore renal foram feitas pelo teste de Fisher, 

enquanto . Os níveis de significância representados por: *p<0,05, 

**p<0,01, ***p<0,001. 
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4.0 RESULTADOS 

 

 

4.1 Características Gerais 

 

 

A evolução ponderal dos animais, apresentada na figura 8, mostra 

que, os grupos LES e LES-MSH apresentaram maior ganho de peso após 

180 dias de experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação hematológica revelou que o número total de leucócitos 

no sangue periférico de animais LES aumentou significativamente 180 

dias após a administração do óleo, quando comparados com os animais 

Figura 8. Variação ponderal (peso final – inicial em g) após a indução do LES. Animais 

controle (C, , n=5) inoculados com pristane e tratados com salina (LES, ■, n=5) e tratados 

com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, x, n=10). Os animais foram pesados 0, 30, 60, 90 e 

180 dias após a injeção de pristane. Os resultados estão expressos como média ± epm. 

*p<0,05 por comparação aos animais controle, #p<0,05 por comparação com o grupo LES. 
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controle (figura 9). O tratamento com NDP-MSH não alterou a leucocitose 

dos animais LES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na necropsia foram evidenciadas formações de tecido 

granulomatoso no abdômen dos animais com LES (figura 10A, setas 

brancas). Estes achados foram encontrados no mesentério, diafragma, 

superfície hepática, renal e esplênica. Os animais tratados com NDP-MSH 

apresentaram redução na formação de granulomas, a cavidade abdominal 

desses animais se assemelhou a dos animais controle (Figura 10B). A 

relação do peso do rim direito, baço e fígado/peso corporal não foi 

diferente entre os grupos. 

Figura 9. Variação de leucócitos periféricos por mm3 de sangue (final - inicial dias) em 

animais normais controle (C, n=5),  inoculados com pristane e tratados com salina (LES, 

n=5) e tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). Dados apresentados como 

mediana com máximo e mínimo. *p<0,05 por comparação aos animais controle. 

V
a

r
ia

ç
ã

o
 d

e
 l

e
u

c
ó

c
it

o
s

/m
m

3
 (

f
in

a
l 

-
 i

n
ic

ia
l)

C L E S L E S - M S H

- 1 5 0 0 0

- 1 0 0 0 0

- 5 0 0 0

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

*

* 



RESULTADOS    65 
 

TESE DE DOUTORADO   DOMINGOS ALEXANDRE CICCONE BOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 EFEITO DO TRATAMENTO COM NDP-MSH NOS PARÂMETROS 

IMUNOLÓGICOS DO LES 

 

 

Na Figura 11, estão apresentados os subtipos IgG1 e IgG2a 180 

dias após a injeção de pristane. Os resultados mostram que os animais 

com LES apresentaram aumento de anticorpos circulantes quando 

comparados aos controles. O tratamento com NDP-MSH (1,25 mg/Kg/dia), 

promoveu redução significativa dos níveis de IgG1 e IgG2a em 

comparação ao grupo LES (p <0,05 e p <0,001, respectivamente). Os 

subtipos IgG2b e IgG3 não diferiram entre os grupos. 

 

 
A B 

Figura 10. Cavidade peritoneal de camundongo LES 180 dias após a injeção pristane (A), as 
setas brancas apontam granulomas ao redor do fígado e baço. Em B observa-se a cavidade 
peritoneal de camundongo controle 180 dias após a injeção de solução salina. 
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A avaliação de anticorpos antinucleares (FAN) em animais com LES 

está apresentado na Figura 12. Cem por cento dos camundongos com 

LES induzido apresentaram FAN em títulos ≥1:200 enquanto nenhum 

animal controle apresentou positividade (p<0,01). Apenas 30% do grupo 

LES-MSH apresentou positividade (p<0,05) (Painel A). A figura 12 painel B 

ilustra a ausência de FAN no plasma, o painel C ilustra os padrões de 

marcação citoplasmática e nucleolar e o painel D representa o padrão de 

marcação citoplasmática e nuclear verificado. 

Figura 11. Níveis Plasmáticos de imunoglobulinas IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 em animais 
controle (C, n=5) inoculados com pristane e tratados com salina (LES, n=5) e tratados 
com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10) 180 dias após a inoculação com pristane. 
Títulos de 1:15.000. Dados apresentados como mediana com máximo e mínimo. 
*p<0,05 por comparação aos animais controle, #p<0,05 por comparação com o grupo 
LES.  
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A 

B 

C 

A     Positividade de FAN/total de 
animais 

Grupos Basal 180 dias 

Controle 0/5 0/5 

LES 0/5 5/5* 

LES-MSH 0/10 3/10# 

D 

 

 

 

4.2.1 ANÁLISE DE CITOCINAS SÉRICAS 

 

Dentre as citocinas avaliadas, foram observados níveis séricos de 

IFNγ abaixo da faixa de detecção em todos os grupos. Na figura 13 estão 

apresentados os resultados das citocinas avaliadas 180 dias após a 

inoculação dos animais. Animais com LES apresentaram aumento 

Figura 12. Efeito do NDP-MSH 1,25 mg/Kg/dia na incidência de FAN em camundongos 

com LES (Painel A), padrão negativo (Painel B) padrão nucleolar e citoplasmático (painel 

C) padrão nuclear e citoplasmático (painel D). Diluição de 1:200 e aumento original 

400x. *p<0,05 por comparação aos animais controle, #p<0,05 por comparação com o 

grupo LES. 
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significante nos níveis de IL-6 e IL-10 em relação ao grupo controle 

(p=0,03; p=0,02 e p=0,04 respectivamente).  

Animais com LES tratados com NDP-MSH apresentaram discreta 

redução dos níveis plasmáticos de IL-6 e IL-10 quando comparados aos 

animais lúpicos (p=0,099 para ambos). Os animais LES tratados com 

NDP-MSH tiveram um aumento dos níveis de TNF-α quando comparados 

ao grupo não tratado (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Perfil de citocinas plasmáticas em animais controle (C, n=5), inoculados com 

pristane e tratados com salina (LES, n=5) e tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg/Dia 

(LES-MSH, n=10) 180 dias após a inoculação. Dados apresentados como mediana com 

máximo e mínimo. *p<0,05 vs C e #p<0,05 vs LES. 
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4.3 EFEITO DO TRATAMENTO COM NDP-MSH NO 

DESENVOLVIMENTO DA ARTRITE. 

 

 

Na figura 14 A estão apresentados o resultado da avaliação da 

severidade da artrite em animais com LES e o efeito do tratamento com 

NDP-MSH. Uma artrite de magnitude média de 5,2 se desenvolveu em 

80% dos animais LES. Os animais tratados com NDP-MSH apresentaram 

redução de 70% do escore de atrite (1,6, p<0,01 vs.LES) em relação ao 

grupo LES e só se manifestou em 40% dos animais. No painel B está 

ilustrada a artrite das patas traseiras de um animal com LES e no painel C 

a redução do edema e eritema observada em animais LES tratados com 

NDP-MSH. 

 

 

 

Figura 14. Efeito do tratamento com NDP-MSH sobre a artrite desenvolvida após a 

inoculação com pristane. Painel A estão apresentados os resultados (mediana com 

máximo e mínimo) do escore de artrite em animais controles (C, n=5) em animais LES 

tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, 

n=10). *p<0,05 por comparação aos animais controle, #p<0,05 por comparação com o 

grupo LES. Painel B, artrite em animal LES. Painel C, artrite em animal LES-MSH. 
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4.4 EFEITO DO TRATAMENTO COM NDP-MSH NOS PARÂMETROS 

URINÁRIOS DE ANIMAIS COM LES 

 

 

Na figura 15 estão apresentados os resultado da avaliação da 

função renal em amostras de urina 24 horas, 150 dias após a inoculação 

com pristane. A excreção proteica foi significantemente aumentada nos 

animais com LES quando comparados a animais controle (p<0,01), 

entretanto o tratamento com NDP-MSH foi ineficaz em reduzir a 

proteinúria (painel A). No painel B está ilustrado o perfil eletroforético das 

amostras de urina dos animais, destacando a banda de albumina. A 

análise da densidade óptica das bandas mostrou que os animais com LES 

apresentaram aumento da albuminúria e que esse parâmetro não foi 

significativamente afetado pelo tratamento com NDP-MSH. 
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4.4.1 CELULARIDADE GLOMERULAR 

 

A análise da celularidade glomerular, baseada na contagem do 

número de núcleos no interior dos glomérulos está apresentado na figura 

16. Verifica-se que, os animais com LES induzido apresentaram um 

aumento significativo da celularidade em relação ao grupo de animais 

controle (p<0,01). O tratamento com NDP-MSH (1,25 mg/kg/dia) 
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Figura 15. Efeito do tratamento com NDP-MSH nos parâmetros urinários de animais com 
LES. Painel A, proteinúria dos animais controles (C, n=5) inoculados com pristane e 
tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, 
n=10).  Dados apresentados como mediana com máximo e mínimo. *p<0,01 por 
comparação com animais controle. Painel B, perfil eletroforético das amostras de urina 
dos animais, ressaltando a banda da albumina. 
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promoveu redução significativa deste parâmetro em relação ao grupo LES 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 LESÃO GLOMERULAR 

 

Na figura 17 estão apresentados os resultados da lesão glomerular 

(A) e fibrose glomerular (B) de cada animal 180 dias após a indução de 

LES. Animais com LES apresentaram um perfil histopatológico 

caracterizado por hipercelularidade mesangial moderada (escore=2), 

significativamente maior que o grau de lesão observado em rins de 

animais controle (p<0,05). Animais tratados com NDP-MSH 1,25 mg/kg/dia 

apresentaram redução significativa desse escore quando comparados aos 

animais com LES (p<0,05). Salienta-se que 80% dos animais tratados com 

Figura 16. Celularidade glomerular dos animais controles (C, n=5) animais com LES tratados 
com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). Dados 
apresentados como mediana com máximo e mínimo. *p<0,05 vs. animais controle, #p<0,05 
por comparação com o grupo LES. 
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NDP-MSH apresentaram grau de lesão menor que 2 (ausência=0, 

hipercelularidade focal leve=1). Com relação ao grau de fibrose (painel B) 

não se verificou diferenças significativas entre animais controle e LES 

tratados ou não com NDP-MSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DE MARCADORES DE 

FUNÇÃO RENAL DE ANIMAIS COM LES INDUZIDO POR PRISTANE 

 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 18, 19 e 20, refletem a 

expressão glomerular de IgG, α-SMA e iNOS respectivamente. Verificou-

Figura 17. Painel A, Lesão glomerular dos animais controles (C, n=5) animais com LES e 
tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). 
Painel B, Fibrose glomerular em animais controles (C, n=5) animais com LES e tratados 
com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). Os 
resultados estão expressos como mediana. *p<0,05 por comparação aos animais controle, 
#p<0,05 por comparação com o grupo LES. 
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C 

A 

se que, em relação ao grupo controle, esse três marcadores tiveram sua 

expressão aumentada em animais com LES induzido. O tratamento diário 

com NDP-MSH promoveu uma redução significativa destes marcadores 

em relação ao grupo LES. A expressão de C3 e CD3 não diferiu entre os 

grupos (figuras 21 e 22). 

 

 

 

Figura 18. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de IgG glomerular. No Painel 

A mediana com máximo e mínimo da presença de IgG em rins de animais controles 

normais (C, n=5) animais LES tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 

1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). No painel B, um exemplo de marcação de glomérulo 

controle; no painel C, marcação de um glomérulo de animal LES; painel D, marcação de 

glomérulo de animal LES-MSH , *** p <0,001 vs controle e  ## p <0,01 vs LES. 
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C 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de α-SMA glomerular. No 

Painel A mediana com máximo e mínimo de α-SMA glomerular em rins de animais 

controles (C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com 

NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de glomérulo 

controle; painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de 

glomérulo de animal LES-MSH, ** p <0,01 vs controle e ## p <0,01 vs LES. 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de iNOS glomerular. No 

Painel A estão expressos mediana com máximo e mínimo de iNOS em rins de animais 

controles (C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com 

NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de glomérulo 

controle; painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de 

glomérulo de animal LES-MSH, * p <0,01 vs controle e # p <0,01 vs LES. 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de C3 glomerular. No Painel 

A estão expressos mediana com máximo e mínimo de C3 em rins de animais controles 

(C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 

1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de glomérulo controle; 

painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de glomérulo 

de animal LES-MSH. 
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C LES LES-MSH 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de CD3 glomerular. No 

Painel A estão expressos mediana com máximo e mínimo de CD3 em rins de animais 

controles (C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com 

NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de glomérulo 

controle; painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de 

glomérulo de animal LES-MSH.  



RESULTADOS    79 
 

TESE DE DOUTORADO   DOMINGOS ALEXANDRE CICCONE BOTTE 

Figura 23. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de MC1R glomerular. No 

Painel A estão expressos a mediana com máximo e mínimo de MC1R em rins de animais 

controles (C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e LES tratados com 

NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de glomérulo 

controle; painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de 

glomérulo de animal LES-MSH , ** p <0,01 vs controle. 

C 

*** 

4.4.4 AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DE MELANOCORTINA NOS 

GLOMERULOS DE ANIMAIS COM LES INDUZIDO POR PRISTANE 

 

Com relação à expressão glomerular de MC1R, esta foi 

significativamente reduzida nos animais com LES (p=0,007) e em animais 

tratados com o neuropeptídeo NDP-MSH (P=0,0007) quando comparados 

com os animais controle (figura 23).  
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A expressão glomerular de CRF se apresentou reduzida 

significativamente apenas em camundongos tratados com NDP-MSH 1,25 

(P=0,04) (figura 24). Em relação a expressão do α-MSH glomerular, 

apresentada na figura 25, verificou-se que o grupo tratado com o análogo 

sintético do hormônio, embora apresente redução em sua expressão, esta 

não atingiu significância (P=0,28). 

 

 

 

Figura 24. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de CRF glomerular. No 

Painel A estão expressos a mediana com máximo e mínimo de CRF em rins de animais 

controles (C, n=5) animais com LES (LES, n=5) e LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg 

(LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação de um glomérulo controle; painel C a 

marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a marcação de glomérulo de animal 

LES-MSH ,  ## p <0,05 vs LES. 
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 C                  LES          LES-MSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Efeito do NDH-MSH 1,25 mg/kg/dia na expressão de α-MSH glomerular. No 

Painel A estão expressos a mediana com máximo e mínimo de α-MSH glomerular em 

rins de animais controles (C, n=5) animais com LES e tratados com salina (LES, n=5) e 

LES tratados com NDP-MSH 1,25 mg/Kg (LES-MSH, n=10). O painel B ilustra a marcação 

de glomérulo controle; painel C a marcação de um glomérulo de animal LES; painel D a 

marcação de glomérulo de animal LES-MSH. 
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DISCUSSÃO  │  5. 
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5.0 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo mostra que o super-análogo de NDP-MSH 

exerce efeito anti-inflamatório e melhora uma série de parâmetros do LES 

induzido por pristane em camundongos. O tratamento reduziu a 

hipergamaglobulinemia, a incidência de FAN+, os níveis séricos de IL-10 e 

IL-6, preveniu o desenvolvimento da artrite e adicionalmente reduziu 

importantes parâmetros renais, como a deposição de IgG glomerular e a 

expressão de α -SMA e iNOS. 

As doenças auto-imunes são influenciadas por diferentes fatores 

ambientais que podem agir como desencadeantes da síndrome lúpica em 

populações suscetíveis. Resíduos de pristane foram relacionados à 

incidência de lúpus em humanos (Dahlgren et al., 2007). Sendo assim o pristane 

pode ser relacionado como um possível fator causal do lúpus. De fato, sua 

aplicação em camundongos induz uma síndrome inflamatória que 

compartilha muitas das características descritas na doença humana, 

como: glomerunefrite, artrite, presença de FAN, diversos autoanticorpos 

lúpicos, incluindo anti-DNAfita dupla e anti-SM (Reeves et al., 2009;  Satoh et al., 2000). A 

injeção intraperitoneal de pristane induz uma doença lúpus-like 

possivelmente devido a uma peritonite crônica. Essa peritonite é 

caracterizada por apoptose e formação de tecido granulomatoso 

circundante as gotas de óleo, composto por neutrófilos, macrófagos, 

células T CD4 + e monócitos Ly6Chi. Consequentemente ocorre a 
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formação de um tecido linfóide ectópico terciário, com padrões de centro 

germinativo com produção de células T e células dendríticas, quimiocinas 

(CCL19, CCL21, CXXL12, CXCL13), citocinas (IFN-I, IL- 6, IL-12) e 

anticorpos (Reeves et al., 2009). 

Nesse sentido, nossos resultados mostraram que, seis meses após 

a injeção de pristane os animais com LES o centro de padrão germinativo 

(granulomas) bem como altos títulos de IgG1 e IgG2a plasmáticos e 

anticorpos antinucleares e anticitoplasmáticos circulantes. A eficácia 

antiinflamatória do tratamento diário com NDP-MSH foi confirmada pela 

redução da hipergamaglobulinemia e da incidência de FAN+. Esses 

parâmetros foram igualmente reduzidos em animais com LES induzido e 

tratados com outros compostos que se mostraram anti-inflamatórios como, 

anticorpo anti-IFN e melatonina (Ouyang et al., 2012;  Zhou et al., 2010a). 

Adicionalmente, camundongos knockout para IL-6, IFNα, IFN-γ, ou 

receptores Toll-like (TLR) têm níveis baixos de IgG ou anticorpos 

antinucleares (Lee, P. Y. et al., 2008;  Richards et al., 2001b;  Richards et al., 1998a;  Summers et al., 

2010). A utilização de α-MSH (1mg/kg) em modelo de inflamação de vias 

aéreas, também induziu redução nos títulos de anticorpos IgG1 e Ig2a 

alérgeno específico (Raap et al., 2003).  

Um importante parâmetro de disfunção imune é a produção de 

citocinas. Pacientes lúpicos têm níveis séricos alterados de IFN-α, IFN-γ, 

TNF-α, IL-6 e IL-10 que estão correlacionados com a atividade e 

gravidade da doença (Yap; Lai, 2013). O hormônio α-MSH via receptores MC1R 

e MC3R, atua na inibição do NFkB (Giuliani et al., 2012). Sendo assim, o 



DISCUSSÃO    87 
 

TESE DE DOUTORADO   DOMINGOS ALEXANDRE CICCONE BOTTE 

tratamento com o neuropeptídeo pode bloquear a secreção de citocinas 

inflamatórias necessárias para a patogênese do lúpus induzido por 

pristane. Esse efeito foi confirmado em nosso estudo pela redução de IL-6, 

IL-10 que estavam aumentadas em animais com LES. O aumento da 

produção de IL-6 no LES induzido por pristane têm sido observada in vivo 

e in vitro (Chae et al., 2008;  Minhas; Minz; Bhatnagar, 2011;  Richards et al., 1998a;  Summers et al., 

2010). Além disso, camundongos knockout para IL-6 não desenvolvem 

autoanticorpos anti-DNAfita dupla, fator reumatóide e lesão renal após a 

administração de pristane (Richards et al., 1998a). Em pacientes, o papel de IL-6 

é bem definido, uma vez que é a citocina é superexpressa no LES e o 

tratamento com anti-IL6R melhora o SLEDAI e reduz autoanticorpos (Shirota 

et al., 2013). 

Nossos resultados mostram que o α-MSH reduziu os níveis 

plasmáticos de IL-10. Apesar da IL-10 ser considerada uma citocina anti-

inflamatória e imunossupressora, no modelo de lúpus induzido por pristane 

foi observada uma maior concentração dessa citocina no soro, no lavado 

broncoalveolar, em esplenócitos e macrófagos peritoneais estimulados 

(Chae; Shin, 2007;  Chowdhary et al., 2007;  Urbonaviciute et al., 2013). Além disso, a IL-10 

também se apresenta elevada em doentes lúpicos (Beebe; Cua; de Waal Malefyt, 

2002;  Chun et al., 2007). Adicionalmente em um estudo clínico a utilização de 

anticorpos anti-IL-10 foi capaz de melhorar o SLEDAI (Llorente et al., 2000). 

Com relação ao TNF-α, surpreendentemente, o tratamento com 

NDP-MSH aumentou sua produção nos animais com LES. Realmente, o 

TNF-α apresenta efeitos pleiotrópicos no LES humano e seu papel na 
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doença ainda não está completamente elucidado. Apesar de ser 

considerada uma citocina pró-inflamatória, alguns estudos clínicos 

demonstram que a utilização de terapia anti-TNF-α tem um efeito 

estimulante na atividade lúpica e, além disso é observado que a sua 

utilização pode desencadear uma síndrome autoimune “lúpus like” em 

pacientes (Yap; Lai, 2013). Não existem ainda conclusões sobre a causa desse 

efeito, mas sugere-se que o TNF-α seja necessário na supressão da 

produção de IFN-α. Além disso, ele também pode modular apoptose de 

populações de linfócitos maduros em doenças autoimunes, eliminando 

células autoreativas (Clark, D. N. et al., 2012;  Theofilopoulos; Lawson, 1999) 

De fato o TNF pode ter efeito duplo na NL. O tratamento de 

camundongos com LES espontâneo com baixas doses de TNFα 

recombinante (0,2 µg/ 3x por semana) piora a NL. Contudo animais que 

receberam doses maiores (2,0 µg/ 3x por semana) não apresentaram 

piora. A administração da citocina recombinante antes do aparecimento da 

doença não alterou o grau de NL (Brennan et al., 1989). Corroborando nossos 

achados, células de camundongos com LES induzido por pristane tem a 

produção de TNFα aumentada pela indometacina (Chae et al., 2008). 

Classicamente o tratamento com NDP-MSH reduz os níveis de IL-6 

e TNF-α bem como aumenta a expressão de IL-10. Entretanto, em modelo 

de lesão renal aguda induzida por sépsis, foi observado aumento de IL-10 

em camundongos nefropatas. Nesse estudo, o tratamento se mostrou 

indutor ou supressor de IL-10, em função da dose empregada (Doi et al., 

2008a). Adicionalmente, em estudo de peritonite induzida por carragenina, 
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não se observou ação do NDP-MSH sobre a produção de IL-10 e TNF-α 

(Figueiredo et al., 2013). A administração de NDP-MSH a ratos não alterou a 

expressão de RNAm para IL-10, IL-1β e TNF-α (Catania; Lonati; Sordi; Leonardi; et al., 

2010). 

Em modelos experimentais o α-MSH têm se mostrado um potente 

redutor da artrite. Pacientes com AR e artrite juvenil apresentaram níveis 

elevados de α-MSH no líquido sinovial, provavelmente por um mecanismo 

compensatório frente a doença. Além disso, esse estudo mostrou que a 

concentração do hormônio estava diretamente correlacionada com o grau 

de inflamação (Catania et al., 1994). Em artrite induzida por Mycobacterium em 

ratos, a administração de α-MSH (50 ug IP) reduziu o escore de artrite e 

melhorou o grau de lesão histológica (Ceriani et al., 1994).  

A injeção IP de pristane induz hiperplasia sinovial, periostite e 

erosões marginais em camundongos Balb/c, sugerindo uma condição de 

síndrome de sobreposição LES/AR (Reeves et al., 2009). Na artrite induzida por 

pristane ocorre aumento de citocinas pró-inflamatórias (TNFα, IL-1 e IL-6) 

na região articular. Esses animais tratados com drogas antiinflamatórias, 

entre elas indometacina, metotrexato e corticóide, tiveram redução do grau 

de artrite, entretanto apenas a prednisolona reduziu a expressão das 

citocinas articulares (Patten et al., 2004). 

A doença renal no LES, é a principal causa de morbidade e 

mortalidade e se desenvolve em cerca de 60% dos pacientes com SLE. A 

proteinúria é um parâmetro extremamente importante para avaliação e 

tratamento do envolvimento renal nos pacientes com LES (Christopher-Stine et al., 
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2004). Pacientes com NL caracterizada como SN (alta perda de proteína 

urinária e baixa albumina sérica) possuem maior atividade da doença, 

tendem a receber doses cumulativas maiores de prednisona e possuem 

maiores risco de apresentarem complicações vasculares (Falaschi et al., 2000).  

O modelo de LES induzido por pristane é um dos poucos que pode 

evoluir com glomerulonefrite (Hamilton et al., 1998). A maioria dos camundongos 

Balb/c desenvolvem glomerulonefrite mediada por IC entre 4-6 meses 

após a injeção do pristane (Reeves et al., 2009). Outra característica do LES 

induzido por pristane é que a nefrite observada parece ser independente 

da produção de anticorpos anti-DNAfita dupla, (Richards et al., 1998a). 

Assim como nos pacientes, não foram todos os animais em nosso 

trabalho que desenvolveram lesão glomerular. Em nosso estudo, 80% dos 

animais apresentaram proteinúria ou envolvimento renal, corroborando 

com experimentos anteriores que demonstram incidência similar (Richards et 

al., 2001b). Verificamos padrão de lesões glomerulares consistente com NL 

classe II, com hipercelularidade mesangial. A literatura demonstra que 

pacientes que possuem a mesma classificação também podem apresentar 

perda proteica significativa, principalmente quando está associado com 

danos nos podócitos (Han; Schwartz; Lewis, 2006). No modelo de LES induzido por 

pristane também são reportados a presença NL classe II nos animais 

(Chowdhary et al., 2007). Além disso, o uso de moléculas anti-inflamatórias ou 

camundongos knockout para citocinas com IL-6, IL-12 e IFN apresentam 

redução da proteinúria e de lesões glomerulares (Calvani et al., 2003b;  Dimitrova et al., 
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2010;  Minhas et al., 2011;  Minhas et al., 2012;  Richards et al., 2001b;  Richards et al., 1998a;  Zhou et al., 

2010a). 

O tratamento com NDP-MSH não reverteu a proteinúria, contudo 

melhorou parâmetros histopalógicos e imunohistoquímicos da lesão 

glomerular. Corroborando nossos resultados, dois grupos de pesquisa 

independentes obtiveram resultados semelhantes com o mesmo esquema 

terapêutico com α-MSH em modelos de nefrotoxocidade induzida por 

ciclosporina A ou gentamicina (Kolgazi et al., 2007;  Lee, S. Y. et al., 2004)KOLGAZI et al., 2007;  

LEE, S. Y. et al., 2004). Nesses dois tipos de nefrite, o neuropeptídeo não afetou a 

ureia e creatinina plasmática, mas melhorou a lesão histológica, reduziu a 

fibrose intersticial e a expressão de marcadores inflamatórios e 

apoptóticos. 

Nossa análise imunohistoquímica revelou que expressão de α-SMA 

está aumentada no LES induzido e reduzida em animais tratados com o 

NDP-MSH. Na fibrose renal, a α-actina de músculo liso é expressa em 

miócitos vasculares, em fibroblastos e células mesangiais. Existe 

associação da NL com maior expressão de α-SMA (Alpers et al., 1992;  Hurtado et al., 

1999). Corroborando nossos resultados, em células mesangiais de 

pacientes com NL classe II também aumento da expressão de α-SMA 

(Hurtado et al., 1999;  Makni et al., 2009). Adicionalmente, a administração de análogos 

de α-MSH diminuem a expressão de α-SMA, em modelo de lesão hepática 

(Lee, T. H. et al., 2006;  Wang, C. H. et al., 2004) e fibrose pulmonar (Xu et al., 2011). 

Outro importante parâmetro afetado pelo tratamento com o análogo 

do hormônio foi a expressão da óxido nítrico sintase indutível (iNOS) no 
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rim. O NO é uma molécula bioativa de vida curta que possui papel central 

na regulação dos sistemas imune, nervoso e cardiovascular. A iNOS é a 

enzima que participa da produção de NO após estímulos imunológicos e 

inflamatórios. Evidencias sugerem que formas reativas do nitrogênio estão 

elevadas no LES ativo e que a expressão de iNOS esta associada a 

patogênese da doença (Oates; Gilkeson, 2006). Evidências apontam para uma 

maior expressão da enzima na NL, bem como em sua correlação com o 

dano renal (Wang, J. S. et al., 1997). Camundongos com LES espontâneo também 

apresentam maior expressão de iNOS no rim e a melhora da doença é 

associada à redução na expressão da enzima (Weinberg et al., 1994). 

A administração IP de pristane aumenta a expressão de iNOS, tanto 

em macrófagos peritoneais, quanto na membrana sinovial dos animais 

(Akaogi et al., 2004b). A ação do α-MSH na redução de iNOS foi verificada tanto 

em macrófagos estimulados por LPS (Mandrika, I.; Muceniece, R.; Wikberg, J. E. S., 2001;  

Star et al., 1995), como em melanócitos (Tsatmali et al., 2000). Em modelo de doença 

renal aguda induzida por isquemia bilateral, a administração de α-MSH (50 

µg IV) reduziu a expressão de iNOS na zona medular renal (Chiao et al., 1997a). 

Uma outra habilidade do  a-MSH descrita, é a capacidade de 

converter células T efetoras em células T reguladoras, aumentando 

portanto a capacidade de suprimir a resposta imune contra antígenos 

alvo (Taylor, A. W.; Lee, 2011). Linfócitos T apresentam o receptor CD3 na 

superfície celular, portanto sua expressão é útil para determinar o infiltrado 

tecidual de linfócito (McWhinnie et al., 1986). Em nosso estudo, tanto animais 

lúpicos como os controles expressaram pouco CD3  no glomérulo e 
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portanto nenhum efeito do tratamento foi verificado. Isso possivelmente se 

deve ao grau de lesão. Apenas pacientes com NL proliferativa (classes III 

e IV) apresentam grande infiltrado de linfócitos T no rim (Yoshimoto et al., 2007).  

Trabalhos prévios demonstram que a-MSH antagoniza a 

acumulação neutrofílica cutânea em em resposta ao C5a (Modulation of 

IL-1, tumor necrosis factor, and C5a-mediated). A determinação do C3 

glomerular é um importante parâmetro a ser avaliado no LES, indicando o 

consumo do complemento pelos ICs no tecido. Em nosso trabalho a 

detecção do fator 3 do complemento pode ter sido influenciada por fatores 

técnicos, apesar de trabalhos prévios demonstrarem correlação entre 

marcação com peroxidase e imunofluorescência para o fator 4 do 

complemento (Ludovico-Martins et al., 2009), nós não obtivemos diferenças entre os 

grupos, como demonstrado por outro grupo (Chowdhury et al., 2005;  Seemayer et al., 

2007).  

Nos rins o receptor MC1R é expresso em diferentes células 

incluindo: neutrófilos, monócitos, células dendríticas, linfócitos-B, 

podócitos, células mesangiais, epiteliais e tubulares (Getting, 2006;  Lindskog, A. et 

al., 2010). Em nosso estudo animais lúpicos, tratados ou não com NDP-MSH, 

apresentaram redução do receptor MC1R glomerular. Estudos mostram 

que, receptores MC1R e MC3R tiveram sua expressão reduzida 1 dia 

após isquemia-reperfusão renal em ratos (Lee, Y. S. et al., 2008).  

Apesar da eficácia do αMSH em animais de insuficiência renal, um 

relato de caso recente descreveu que, a injeção de 6 mg de melanotan II 

(dose recomendada é de 0,01 - 0,025 mg/kg) induziu toxicidade. O 
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paciente apresentou sintomas simpatomiméticos, rabdomiólise e disfunção 

renal (Nelson; Bryant; Aks, 2012). Atualmente o uso terapêutico de melanocortinas 

para pacientes com síndrome nefrótica, tem se baseado em ACTH. Um 

paciente com glomerulonefrite lúpica classe V de trial clínico de ACTH, 

apresentou uma resposta transitória à terapia (queda da proteinúria a 

<500 mg / dia), mas com recidiva da doença assim que o ACTH foi 

interrompido (Bomback et al., 2011;  Gong, R., 2012). 

Nossos resultados demonstram que o α-MSH se opõe a inúmeros 

fatores envolvidos na patogênese do lúpus induzido. Considerando-se que 

o tratamento do paciente lúpico envolve um grande arsenal terapêutico 

que nem sempre controla toda a plêiade de sintomas da doença, 

acreditamos que o neuropeptídeo possa ser considerado como uma 

ferramenta antiinflamatória importante também nessa patologia. 
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6.0 CONCLUSÕES 

Os animais com LES induzido por pristane tratados diariamente 

com NDP-MSH apresentaram redução dos seguintes parâmetros da 

atividade da doença: 

1. Granulomas peritoneais 

2. Títulos de IgG1 E IgG2a 

3. Incidência de animais com FAN positivo 

4. Escore artrítico 

5. Grau de lesão glomerular 

6. Marcadores de doença renal, incluindo depósitos de IgG, 

α-SMA e iNOS. 
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