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RESUMO 
 
 
 
Gonçalves JG. Bloqueio da ativação do receptor do EGF em ratos deficientes em 

vitamina D submetidos à nefrectomia 5/6: efeitos do tratamento duplo 

losartana/erlotinib na formação de fibrose renal [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.  

 

Na maioria dos países, a incidência e prevalência da doença renal crônica (DRC) 

vem aumentando ao longo dos anos. Embora tenha havido uma melhora 

significativa no manejo da DRC com os inibidores do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), a doença ainda é progressiva, levando a necessidade do 

surgimento de novas estratégias protetoras. A fibrose renal progressiva está 

presente na DRC e envolve a participação de várias citocinas, com destaque para 

a via de sinalização canônica do TGF-1. O ambiente inflamatório também exerce 

papel crucial na progressão do processo fibrótico. Contudo, os mecanismos de 

progressão da DRC são ainda pouco entendidos e a integração entre as vias 

moleculares relacionadas segue desconhecida. Estudos recentes indicam a 

participação de vias alternativas no mecanismo de formação de fibrose. Neste 

nosso estudo, além dos mecanismos inflamatórios, analisamos a participação da 

via do fator de crescimento epidérmico (EGF) na progressão da DRC. Tendo em 

vista o papel essencial da vitamina D na manutenção de diversas funções 

fisiológicas, além da observação da queda dos níveis deste hormônio na DRC, 

nosso objetivo foi estudar os efeitos de um inibidor do receptor do EGF (erlotinib) e 

da losartana, um bloqueador do receptor do tipo 1 da angiotensina II (AT1R), em 

um modelo experimental de DRC já bem estabelecido associado a um fator de risco 

não tradicional, a hipovitaminose D (D). Para essa análise, ratos Wistar deficientes 

em vitamina D e submetidos a nefrectomia 5/6 (N) foram acompanhados por 90 dias 

e alocados para recebimento de losartana, erlotinib ou ambas as medicações nos 

últimos 53 dias. O protocolo em questão mostrou que os animais N+D apresentaram 



aumento dos níveis de pressão arterial média e aldosterona, redução no clearance 

de inulina, aumento da proteinúria e elevação dos níveis plasmáticos de PTH e FGF-

23. Além disso, foi observada expansão da área intersticial, aumento do infiltrado 

de macrófagos e células T e elevação da expressão de fatores relacionados à 

formação de fibrose, tais como TGF-β1, TACE, TGF-α, EGF e da forma fosforilada 

do EGFR. Ainda neste grupo de animais, observamos maior expressão de 

componentes de matriz extracelular (colágeno III e fibronectina) e de marcadores 

de alteração fenotípica (vimentina e α-SMA). Nos grupos submetidos ao tratamento 

com losartana ou erlotinib, foi observada a prevenção de alterações túbulo-

intersticiais crônicas importantes (fibrose renal e infiltrado inflamatório). Entretanto, 

nossos resultados mostram que o tratamento duplo com losartana e erlotinib foi 

mais efetivo na prevenção da ativação e/ou expressão de fatores relacionados ao 

desenvolvimento de lesões morfológicas renais. Em suma, nosso estudo demonstra 

o papel relevante da via alternativa do EGF na formação de fibrose, sugerindo que 

novas estratégias terapêuticas devam ser consideradas para mitigar a DRC 

progressiva.  

 
Descritores: Fibrose; Insuficiência renal crônica; Progressão da doença renal; 

Deficiência de vitamina D; Sistema renina-angiotensina; Inibidor do receptor do fator 

de crescimento epidérmico; Inflamação; Ratos Wistar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
Gonçalves JG. Blockade of EGF receptor activation in vitamin D-deficient rats 

submitted to 5/6 nephrectomy: effects of the dual treatment losartan/erlotinib on 

renal fibrosis formation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2021. 

 

In most countries, the incidence and prevalence of chronic kidney disease (CKD) 

have been increasing over the years. Although there has been a significant 

improvement in the management of CKD with renin-angiotensin-system inhibitors, 

the disease is still progressive, leading to the need for new protective strategies. 

Progressive renal fibrosis is present in CKD and involves the participation of several 

cytokines, especially the TGF-β1 canonical pathway. The inflammatory environment 

also plays a crucial role in the progression of fibrotic process. However, the 

mechanisms of CKD progression are still poorly understood and the integration 

among the related molecular pathways remains unknown. Recent studies indicate 

the role of alternative pathways in the mechanism of fibrosis formation. In our study, 

in addition to the inflammatory mechanisms, we analyzed the participation of the 

epidermal growth factor (EGF) pathway in CKD progression. Given the essential role 

of vitamin D in various physiological functions as well as the observation of the drop 

in its levels in CKD, our objective was to study the effects of an EGF receptor inhibitor 

(erlotinib) and losartan, a blocker of type 1 angiotensin II receptor (AT1R), in an 

experimental model of CKD associated with hypovitaminosis D (D). For this analysis, 

vitamin D deficient Wistar rats submitted to 5/6 (N) nephrectomy were followed for 

90 days and allocated to receive losartan, erlotinib or both medications for the last 

53 days. Our results showed that N+D animals exhibited increased levels of mean 

arterial pressure and aldosterone, reduction in inulin clearance, increased 

proteinuria and plasma levels of PTH and FGF-23. In addition, we observed an 

expansion of the fractional interstitial area, increased infiltration of macrophages and 

T cells and increased expression of factors related to renal fibrosis formation (RFF), 



such as TGF-β1, TACE, TGF-α, EGF and p-EGFR. Furthermore, we observed a 

greater expression of extracellular matrix components (collagen III and fibronectin) 

and markers of phenotypic changes (vimentin and α-SMA) in N+D animals. In 

losartan- or erlotinib-treated groups, we observed prevention of important chronic 

tubulo-interstitial alterations (renal fibrosis and inflammatory infiltrate). Most 

importantly, our results show that the dual treatment with losartan and erlotinib was 

more effective in preventing activation and/or expression of factors related to the 

development of renal morphological lesions. In summary, our study demonstrates 

the relevant role of the EGF alternative pathway in RFF, suggesting that new 

therapeutic strategies should be considered to mitigate the progressive CKD. 

 

Descriptors: Fibrosis; Renal insufficiency, chronic; Renal disease progression; 

Vitamin D deficiency; Renin-angiotensin system; Epidermal growth factor receptor 

inhibitor; Inflammation; Rats Wistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentação do projeto de pesquisa 

 

 

        A presente tese de doutorado deriva-se de minha dissertação de mestrado 

intitulada “Avaliação dos eventos envolvidos na evolução crônica da lesão renal 

aguda pós isquêmica em ratos com deficiência de vitamina D” (1) finalizada em 

agosto de 2014. Naquele trabalho, estudamos o papel da deficiência de vitamina D 

na progressão da doença renal crônica (DRC) em ratos que foram submetidos à 

injúria por isquemia/reperfusão renal. Dentre os vários achados, verificamos que a 

hipovitaminose D contribuiu ‘per se’ para o agravamento da lesão renal aguda pós 

isquêmica através da ativação de vias inflamatórias e com participação do fator de 

crescimento transformador-1 (TGF-β1). Além disso, essas alterações estavam 

associadas às modificações túbulo-intersticiais crônicas importantes, 

caracterizadas principalmente pela presença de fibrose renal e infiltrado inflamatório 

do interstício. A deficiência de vitamina D induziu a queda da expressão do receptor 

de vitamina D (VDR) e intensificou as modificações da estrutura renal (1).  

        No mesmo período, nosso grupo de pesquisa também investigou o papel da 

deficiência de vitamina D nos modelos de injúria renal aguda isquêmica (2) e de 

nefrotoxicidade pelo antirretroviral Tenofovir (3). Ambos os trabalhos evidenciaram 

o agravamento da lesão renal pela hipovitaminose D, estando o primeiro 

possivelmente relacionado a interferências na expressão do inibidor de ciclo celular 

p21 e do VDR e, no modelo de nefrotoxicidade, associado a maior ativação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e aumento do estresse oxidativo 

(2, 3).  

        Mais recentemente, nosso laboratório avaliou a influência da deficiência de 

vitamina D em um modelo experimental de ablação renal 5/6 (N), objetivando um 

estágio moderado de DRC. De forma semelhante aos estudos pregressos, a 

hipovitaminose D foi um fator agravante em relação a recuperação renal nos ratos 

nefrectomizados em virtude de um pior controle pressórico, presença de disfunção 

endotelial e ativação de vias inflamatórias, maior expressão de componentes de 



matriz extracelular (MEC) e de alteração fenotípica assim como maior expressão do 

fator de crescimento TGF-β1 (4). 

        A partir destes resultados, surgiu o interesse em prosseguir com a linha de 

estudo do modelo de nefrectomia 5/6 associado a deficiência de vitamina D com o 

intuito de analisar outras vias de sinalização envolvidas na formação de fibrose 

renal. À luz dos conhecimentos atuais, sabe-se que nenhum tratamento efetivo foi 

capaz de pausar completamente a progressão da DRC (5). O bloqueio do SRAA 

com inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) ou com bloqueadores 

dos receptores do tipo 1 da angiotensina II (AT1R) é considerado o pilar de 

tratamento na DRC (6, 7). Essas drogas retardam a perda da função renal 

principalmente reduzindo a pressão arterial e a proteinúria, apesar de que em 

muitos casos, a renoproteção completa não seja observada. Manobras de bloqueio 

duplo, combinando um inibidor da ECA com um bloqueador do receptor AT1R, ou 

até mesmo utilizando um inibidor da renina associado a um bloqueador da 

aldosterona, também não oferecem renoproteção total e podem, inclusive, piorar os 

efeitos colaterais tais como hipercalemia, hipotensão e injúria renal aguda (IRA) (6, 

7).  

        Dentre as vias de sinalização envolvidas na formação de fibrose, vários 

estudos experimentais sugerem que o receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) teria papel importante na formação da fibrose renal (8-13). Yamamoto et al 

investigaram possíveis efeitos renoprotetores do erlotinib, um conhecido inibidor de 

tirosina-kinase do EGFR, em um modelo murino de nefrectomia 5/6 (14, 15). Os 

autores demonstraram neste elegante estudo que o tratamento com o erlotinib foi 

associado com redução na expressão de genes fibróticos (TGF-β e fibronectina) 

assim como suprimiu o recrutamento de macrófagos com a concomitante 

‘downregulation’ de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, os efeitos 

renoprotetores da droga foram independentes da redução nos níveis pressóricos 

(14).  

        A partir do acompanhamento desses artigos e prosseguindo com a linha de 

pesquisa do nosso laboratório, elaborou-se um projeto que investigasse os efeitos 

do erlotinib em uma via não canônica de desenvolvimento de fibrose renal, 



representada pela via de sinalização do EGF (fator de crescimento epidérmico). 

Neste estudo atual, optamos pelo modelo de nefrectomia 5/6 associado à 

deficiência de vitamina D como fator de risco para DRC, utilizando o erlotinib 

isoladamente ou associado a losartana, um reconhecido fármaco renoprotetor.  



1 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Doença Renal Crônica: um grave problema de saúde global 

 

 

        A DRC é um importante problema de saúde pública em todo o mundo e está 

associada com complicações graves bem descritas na literatura, incluindo risco 

aumentado de mortalidade e doença renal em estágio avançado, agravamento da 

doença cardiovascular, distúrbio mineral e ósseo, distúrbios metabólicos e 

nutricionais, infecções, função cognitiva reduzida e risco aumentado de IRA (16, 

17).  Estima-se que a mortalidade seja de 8 a 10 vezes maior nos pacientes 

portadores de DRC quando comparados aos não portadores desta enfermidade 

(16).   

        A DRC afeta cerca de 8 a 16% da população mundial e sua prevalência 

aumenta de 23,4 a 35,8% nos pacientes acima dos 64 anos (18). Há uma 

tendência alarmante de aumento da DRC avançada e tal fato se deve ao 

envelhecimento populacional e ao aumento da prevalência global de diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, obesidade e doença cardiovascular (16, 19). 

Infelizmente, uma grande parcela dos pacientes desconhece seu próprio status de 

portador de DRC e muitos ainda não têm acesso à terapia renal substitutiva 

culminando em morte evitável devido à falta de tratamento adequado (diálise ou 

transplante renal) (17, 20).    

        Ao longo da última década, tem-se destacado o aumento no interesse sobre 

os fatores de risco relacionados à progressão da DRC. Tal fato deve-se à alta 

prevalência da DRC, seus custos elevados assim como risco de progressão para 

um estágio avançado com suas complicações cardiovasculares e risco de morte 

(21). Os fatores de risco tradicionais envolvidos na progressão da DRC são idade, 

gênero, etnia, história familiar de DRC, presença de diabetes mellitus, síndrome 

metabólica, proteinúria e hipertensão arterial. Estudos clínicos disponíveis 
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mostram que a hipertensão arterial sistêmica e a proteinúria teriam papel chave 

na fisiopatologia da progressão da DRC (22). Contudo o papel de cada um desses 

fatores na progressão da DRC ainda é incerto (21). Entretanto, os riscos 

tradicionais como doenças cardiovasculares e infecções explicam apenas metade 

das causas de mortalidade nesses pacientes, existindo no momento interesse em 

outros fatores de riscos não tradicionais, como, por exemplo, o status da vitamina 

D (1).  Atualmente, os esforços têm se concentrado no sentido de entender a 

interconexão e o real papel fisiopatológico entre o metabolismo do fósforo, eixo 

FGF-23/Klotho, vitamina D e o SRAA no desenvolvimento da DRC (20).  

 

 

1.1.1 Mecanismos e fatores de progressão da doença renal crônica 

 

     

        Durante a década pregressa, modelos conceituais distintos para DRC e IRA 

foram desenvolvidos para facilitar a abordagem em pesquisas clínicas e trials. 

Contudo, estudos epidemiológicos e mecanísticos sugerem que as duas síndromes 

não são entidades distintas e estão intimamente interconectadas (23, 24). Ou seja, 

a DRC é fator de risco para a IRA; a IRA é fator de risco para o desenvolvimento de 

DRC; e ambas são fatores de risco para a doença cardiovascular (23).  

A DRC progressiva pode ser entendida através de três fases (5, 25-27). A 

primeira fase compreenderia a injúria inicial e a resposta aguda a tal agravo. Nesse 

período, entrariam em ação a ativação de células inflamatórias e das células 

epiteliais lesionadas. Essas células produziriam não apenas fatores pró-

inflamatórios mas também mediadores pró-fibróticos que culminariam com 

desdiferenciação epitelial (5). As células mesenquimais residentes e recrutadas 

(fibrócitos, fibroblastos e pericitos) e possivelmente as células epiteliais sofreriam 

transdiferenciação, tornando-se miofibroblastos contráteis produtores de MEC (5, 

27).  Na segunda fase, o reparo mal direcionado induziria disfunção e fibrose, 

porém, como parte de um processo auto-limitado com o intuito de cessar a injúria 

inicial. Na terceira fase, com o panorama de injúria grave ou persistente, o processo 
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de fibrose progrediria mesmo após a resolução da injúria inicial. Haveria, portanto, 

uma perda progressiva e estável dos néfrons remanescentes ao longo do tempo 

(18, 26, 28). Independente da doença renal primária, os mecanismos 

fisiopatológicos que causam a destruição progressiva do parênquima renal 

convergem em uma via comum caracterizada pela fibrose intersticial progressiva e 

perda de capilares peritubulares, causando hipóxia e destruição de néfrons 

funcionantes devido à atrofia tubular (5, 27).   

A fibrose intersticial é característica da lesão renal crônica e está intimamente 

correlacionada com a deterioração da função renal (29). A resposta fibrogênica 

depende basicamente dos fibroblastos, considerados as células efetoras desse 

processo. Os fibroblastos sintetizam uma grande variedade de componentes da 

MEC, cuja regulação e indução são efetuadas por fatores de crescimento derivados 

de macrófagos e células tubulares (30). Esse processo caracteriza-se, de modo 

geral, pelo acúmulo de proteínas de MEC, como o colágeno (tipos I, III, V, VI), 

fibronectina, condroitina e heparan sulfato, dentre outros. O aumento da MEC não 

se relaciona apenas com aumento na síntese dessas proteínas, mas também pela 

diminuição na degradação das mesmas (31). A degradação do colágeno e de outras 

proteínas da MEC é realizada pelas metaloproteinases, que consistem em 

colagenases intersticiais produzidas por vários tipos celulares (fibroblastos, 

macrófagos, neutrófilos, células sinoviais e algumas células epiteliais) (25, 31). O 

processo de remodelamento tecidual cicatricial inclui retração tecidual, resultado da 

ação de microfilamentos retráteis como a α-actina de músculo liso (α-SMA) e outras 

proteínas do citoesqueleto. Neste processo, os fibroblastos modificam seu fenótipo 

para miofibroblastos, que são reconhecidos pela presença de α-SMA (30). A origem 

dos fibroblastos e miofibroblastos é ainda incerta, podendo ser derivada dos 

fibroblastos intersticiais residentes e de células perivasculares ou através das 

células epiteliais tubulares, através de um processo de transdiferenciação. Essa 

transformação fenotípica é regulada por citocinas inflamatórias diversas como IL-1 

(interleucina-1), PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas), TGF-, FGF 

(fator de crescimento de fibroblasto), dentre outros (30).  
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        Várias citocinas parecem estar envolvidas na gênese e progressão do 

processo fibrótico, tais como o TGF-, CTGF (fator de crescimento do tecido 

conjuntivo), angiotensina II (AII), endotelina-1 (ET-1), PDGF, EGF, dentre outros 

fatores (31). Sabe-se, contudo, que o TGF- é a principal citocina pró-fibrótica 

envolvida na formação de fibrose na maioria das formas de DRC (28, 32). A inibição 

da isoforma TGF-1 ou de sua via de sinalização à jusante limita consideravelmente 

a formação de fibrose renal em vários modelos de doença associados à 

superexpressão desse fator de crescimento (33-35). O TGF-1 pode induzir a 

fibrose renal através da ativação da via de sinalização canônica (Smad-based) e de 

vias alternativas, não canônicas (non-Smad based), resultando na ativação de 

miofibroblastos, na produção excessiva de MEC e na inibição de degradação dessa 

matriz (28, 32). O papel das proteínas Smad na regulação da fibrose é complexo, 

demonstrando ações antagônicas pró e anti-fibróticas e com uma interação 

complicada entre TGF-/Smads e outras vias de sinalização (32).  

        Referente a via de sinalização canônica, o TGF-1 age através da fosforilação 

e ativação das proteínas Smad 2 e Smad 3 pelo receptor do tipo 1 do TGF- 

(TGFR1). A proteína Smad 4 se liga ao complexo ativado Smad2/3, o que possibilita 

a translocação deste complexo até o núcleo com a subsequente transcrição de 

moléculas pró-fibróticas, incluindo a α-SMA, colágeno tipo I e o inibidor das 

metaloproteinases de matriz (TIMP), o que culmina com a ativação de 

miofibroblastos e deposição de MEC. A proteína Smad7, por outro lado, é um 

regulador negativo da ação do complexo ativado Smad2/3, competindo pela ligação 

ao TGFR1 ativado e, portanto, reduzindo a sinalização pela via TGF-/Smad e 

inibindo o processo fibrótico. Vale destacar que a ativação do TGFR1 pelo TGF-1 

pode também desencadear a atividade de vias alternativas de sinalização, 

independentes de Smad, com o intuito de modificação da função celular (figura 1) 

(28, 32).  

        O ambiente inflamatório também exerce papel crucial na progressão do 

processo fibrótico. É sabido que a inflamação geralmente precede a fibrose. O 

recrutamento de células inflamatórias ao sítio de injúria aguda é parte do processo 
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inicial de reparação tecidual (25). Os neutrófilos são as primeiras células recrutadas, 

absorvendo debris celulares e fagocitando corpos apoptóticos. Na sequência, 

macrófagos infiltram tecidos lesionados e secretam citocinas pró-fibróticas nesse 

processo, tais como TGF-1. Os linfócitos T e B são também recrutados ao sítio de 

injúria e facilitam a secreção adicional de citocinas fibrogênicas (25).          

        A infiltração macrofágica no rim é uma característica comum na DRC e há uma 

correlação entre este grau de infiltração e a severidade da lesão renal (36). A 

ativação e o estado funcional dos macrófagos dependem do estágio de lesão e 

reparo tecidual, refletindo um espectro dinâmico e diversificado de fenótipos de 

macrófagos (36, 37). De forma geral, os macrófagos podem ser classificados em 

dois subtipos, dependendo do seu microambiente local: macrófagos do tipo M1, ou 

classicamente ativados  e macrófagos do tipo M2, de ativação alternativa (36). Os 

macrófagos M1 são considerados pró-inflamatórios devido a capacidade de liberar 

citocinas como interleucinas 1 e 6 e TNF-α e são produzidos após exposição a 

interferon-gama (INF-γ) ou lipopolissacáride (LPS). Por outro lado, os macrófagos 

M2 possuem função anti-inflamatória e expressam arginase, receptor de manose e 

interleucina-10, dentre outros. Além de citocinas inflamatórias, os macrófagos M2 

também secretam componentes da MEC, o que confere a essas células a função 

de reparo e remodelamento tecidual (36). 
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Figura 1 – Mediadores canônicos e vias moleculares na fibrose renal. Vários estímulos prejudiciais 
convergem na via de sinalização do TGF-, que tem efeitos pleiotrópicos dependentes do contexto 
e se conecta com outras vias relacionadas. AGEs, produtos finais de glicação avançada; BMP-7, 
proteína óssea morfogenética 7; FzR, receptor frizzled; HGF, fator de crescimento de hepatócitos; 
HIF, fator induzível por hipóxia; ROS, espécies reativas de oxigênio. Adaptado de Vanhove, MD et 
al. Kidney Fibrosis: Origins and Interventions. Transplantation. 2017; Vol 101: 713 –726.   
 

 

        É importante ressaltar que evidências mais recentes sugerem um papel central 

do túbulo renal proximal na DRC progressiva (27, 38, 39). Sabe-se que as células 

epiteliais submetidas a injúria se desdiferenciam numa tentativa de reparo, 

estimulando o processo inflamatório e recrutando miofibroblastos. Além disso, a 

perda tecidual estimularia a hipertrofia dos néfrons remanescentes (27). A 

sobrecarga gerada pelo transporte tubular excessivo excederia a capacidade 

geradora de energia dos néfrons remanescentes levando ao metabolismo 

anaeróbico, acidose, hipóxia, reparo inadequado e respostas mal adaptativas, 

culminando em mais perda de néfrons e um ciclo vicioso de injúria e progressão da 

lesão renal (27, 38). 
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        Embora os sinais do endotélio lesionado e células imunes/inflamatórias 

também contribuam, a injúria tubular per se é suficiente para produzir a patologia 

intersticial necessária para a formação de fibrose renal (39). A hipóxia produzida 

pela patologia microvascular pode também impedir a recuperação tubular (39). 

Contudo, a fibrose não é intrinsicamente progressiva e a patologia microvascular se 

desenvolve estritamente ao redor dos túbulos danificados. Portanto, a deterioração 

adicional da estrutura renal após a transição de IRA para DRC requer nova injúria 

renal aguda ou outros mecanismos de progressão (39). A severidade da IRA parece 

ser o fator de risco mais significante para um pior desfecho a longo prazo (40, 41). 

        A progressão da DRC mostra-se consideravelmente variável entre os 

indivíduos e é afetada tanto pelos fatores de riscos tradicionais já conhecidos quanto 

por novas variáveis em estudo como FGF-23, metabolismo do cálcio e fósforo e 

adiponectina (18). Nesse contexto, estudos têm demonstrado que a hipovitaminose 

D está associada ao aumento da prevalência da proteinúria na população adulta em 

geral (1, 42, 43). Existem ainda grandes dificuldades no estabelecimento de uma 

terapia adequada para o controle da progressão da DRC considerando que 

tratamentos que podem ser vantajosos no curso inicial da doença, facilitando o 

reparo tecidual, podem ser deletérios em fases mais tardias da DRC. Além disso, 

não dispomos de biomarcadores acurados para essas diferentes fases de resposta 

à injúria (27). Embora a tentativa de bloquear o TGF-1 como terapia anti-fibrótica 

seja improvável de ser bem sucedida, visto que essa citocina está envolvida em 

outros processos fisiológicos relevantes, o entendimento sobre as várias vias pelas 

quais o TGF-1 controla o processo de fibrose renal pode identificar alvos 

alternativos para o desenvolvimento de novas terapias que contribuam para o 

retardo na progressão da DRC (28, 32). A habilidade para reconhecer tais 

preditores, mecanismos envolvidos e seu papel na progressão da DRC permitirá a 

identificação de pacientes de alto risco, uma melhor vigilância, permitindo um 

tratamento diferenciado e direcionado com intuito de redução na taxa de progressão 

da doença renal. 
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  1.2 Vitamina D, Klotho e FGF-23 

 
        
                                                                                                                                  
        A vitamina D é um hormônio circulante no organismo responsável pela 

regulação de várias funções fisiológicas essenciais como a osteogênese e a 

manutenção da homeostase mineral. A síntese da vitamina D é um processo já bem 

conhecido que começa na pele e continua através do fígado e do rim até produzir a 

forma biologicamente ativa, a 1,25 diidroxivitamina D [1,25(OH)2D] ou calcitriol (44, 

45). A deficiência da vitamina D é comum nos portadores de DRC, mesmo nas fases 

iniciais e aumenta com a progressão da doença (46, 47). A deficiência deste 

hormônio também tem sido relacionada ao aumento da prevalência da hipertensão, 

síndrome metabólica, resistência à insulina, obesidade, doença cardiovascular e 

albuminúria (48). Tal achado implica em aumento de morbidade e gera preocupação 

nos dias atuais. Além disso, a vitamina D vem recebendo atenção cada vez maior 

do meio científico e recentemente, tem sido avaliada quanto a um possível papel na 

progressão da doença renal (1, 49). 

        Com relação a produção da vitamina D, ambas as vitaminas D2 e D3 

(ergocalciferol e colecalciferol, respectivamente) são transportadas pela α1-

globulina DBP (proteína ligante da vitamina D) até o fígado, onde passam pelo 

primeiro passo da hidroxilação, com a ação da enzima 25-hidroxilase, formando o 

composto 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], conhecido também como calcidiol (46, 

50, 51). A 25(OH)D é a forma circulante no organismo e sua produção no fígado, 

além de rápida, sofre pouca regulação, refletindo a reserva corporal de vitamina D 

(52, 53). A conversão final, ou seja, a geração da forma biologicamente ativa ocorre 

principalmente nos rins, nas mitocôndrias dos túbulos contornados proximais, onde 

a 25(OH)D é novamente hidroxilada pela ação da enzima 1-α-hidroxilase, 

transformando-se em 1,25(OH)2D ou calcitriol. Essa passagem renal, ao contrário 

da hepática, é estreitamente regulada por vários fatores. Entre eles destacam-se o 

paratormônio (PTH), o fósforo e o fator de crescimento de fibroblastos-23 (FGF-23) 

(51).  
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        O FGF-23 é uma proteína de 26 kDa, pertencente à família dos FGF, nesse 

caso específico à subfamília FGF-19, com composição de 251 aminoácidos. Ela é 

produzida principalmente no tecido ósseo pelos osteócitos e osteoblastos frente a 

elevação nos níveis séricos de fósforo, sendo também produzida por tecidos como 

fígado e rim (54).  A atividade fosfatúrica do FGF-23 deve-se a sua propriedade em 

reduzir o número de cotransportadores sódio-fósforo do tipo 2a (NaPi-2a) na borda 

em escova dos túbulos proximais, promovendo a excreção renal de fósforo (54). 

Além disso, o FGF-23 suprime a síntese e promove degradação do calcitriol, 

estando relacionado com a downregulation do gene Cyp27b1 que codifica a 1-α-

hidroxilase, enzima que sintetiza o calcitriol e a upregulation da expressão do gene 

Cyp24 que codifica a 24-hidroxilase, enzima que inativa o calcitriol (55-57). É 

importante destacar que para sua atividade biológica, o FGF-23 necessita da 

proteína Klotho como co-receptora obrigatória (58). O gene -Klotho é expresso 

predominantemente nas células tubulares renais distais assim como nas células da 

glândula paratireóide e no plexo coróide. A -Klotho é uma proteína multifuncional 

que regula o metabolismo do fósforo, cálcio e vitamina D, podendo também agir 

como um hormônio (59, 60).  

        Durante os estágios iniciais da DRC, o FGF-23 (e seu co-receptor obrigatório 

Klotho) evitam o desenvolvimento de hiperfosfatemia e do hiperparatireoidismo 

secundário devido à sua capacidade de aumentar a excreção de fósforo e inibir 

diretamente a produção do PTH (55). Além disso, o aumento nos níveis de FGF-23 

leva a supressão da 1--hidroxilase e um aumento da 24-hidroxilase, com 

consequente redução na geração do calcitriol (61). Com o declínio da função renal, 

os níveis progressivamente elevados de FGF-23 não são mais suficientes para 

normalizar a fosfatemia, comportando-se como marcador de perda de massa renal 

e sobrecarga de fósforo (Figura 2) (55).  
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Figura 2 – Mudanças nos fatores reguladores de fósforo durante a progressão da doença renal 
crônica.  O decréscimo nos níveis urinários de Klotho é a mudança mais precoce detectável nos 
estágios iniciais da DRC. O aumento nos níveis do FGF-23, o decréscimo da vitamina D e aumento 
do PTH precedem a hiperfosfatemia durante a progressão da DRC.  Adaptado de Kuro-o M. 
Phosphate and Klotho. Kidney Int. 2011; 79 (Suppl 121): S20 – S23.  
 
 
 

1.3 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, deficiência de vitamina D 

e progressão de DRC 

 
 

      O SRAA é um dos mediadores centrais da injúria renal progressiva na DRC e 

está envolvido na deterioração renal mediada pela proteinúria e hipertensão arterial 

(62, 63). A AII é o principal peptídeo vasoativo do SRAA, desempenhando papel 

fundamental no controle das funções cardiovascular e renal. Dentre as diversas 

funções, esse peptídeo participa da modulação da resistência arteriolar glomerular, 

do transporte iônico ao longo do néfron e da regulação do ciclo celular, induzindo 

proliferação ou hipertrofia, a depender dos fatores extracelulares envolvidos (64, 

65). A AII, como fator de crescimento, estimula a proliferação celular e a hipertrofia 

mas também tem propriedades inflamatórias e pró-fibróticas significativas. Ela ativa 

fibroblastos intersticiais e células tubulares e mesangiais; aumenta a expressão e 

síntese das proteínas de MEC e pode se comportar como uma citocina pró-
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inflamatória (22). Além disso, a AII age no córtex da glândula adrenal, estimulando 

a liberação de aldosterona. A AII e a aldosterona promovem inflamação renal, 

fibrose e injúria podocitária (66). Aliado a isso, a reação inflamatória nas regiões 

glomerulares e intersticiais com o envolvimento de macrófagos e linfócitos está 

comumente presente nas doenças renais (67).  

Sabe-se também que  a hiperatividade do SRAA pode resultar no 

desenvolvimento  de alterações cardiovasculares tais como hipertensão arterial, 

hipertrofia miocárdica e aterosclerose assim como no desenvolvimento de lesões 

renais como glomeruloesclerose e DRC (68). A maioria das ações biológicas da AII 

é desencadeada após a sua ligação com receptores do tipo AT1R, apesar dela 

também se ligar, com alta afinidade, em receptores do tipo 2 da AII (AT2R). A 

ligação da AII com o AT1R pode ativar vias clássicas de transdução de sinal, como 

ativação das fosfolipases A2, C e D; ativação de canais para cálcio do tipo L e 

inibição da adenilato ciclase, assim como pode ativar vias alternativas, como a 

fosforilação da proteína kinase Src e a ativação do EGFR, os quais estão envolvidos 

na via de sinalização da proteína kinase ativada por mitógeno (MAPK) após 

estímulo com AII (69).  

A AII causa lesão renal através de alterações na hemodinâmica renal e estímulo 

ao crescimento tecidual e deposição de MEC, atuando principalmente como 

mediador canônico na via do TGF- (10). Entretanto, a AII também atua na via 

alternativa de formação de fibrose através da transativação de uma desintegrina e 

metaloproteinase (ADAM)17 – também conhecida como enzima conversora do fator 

de necrose tumoral-α (TACE), e pela liberação do fator de crescimento 

transformador  (TGF-), o qual se liga e ativa o EGFR, processo este ilustrado na 

figura 3 (10). Outro modulador humoral envolvido seria a aldosterona. Muito se 

discute atualmente quanto a participação da aldosterona nos mecanismos de 

fibrose renal e miocárdica. Dentre os vários mecanismos citados na literatura, há 

relato de que a aldosterona pode induzir disfunção mitocondrial das células epiteliais 

renais assim como estimular a expressão de citocinas pró-fibróticas, como o TGF-

1, PAI-1 (inibidor do ativador do plasminogênio-1), ET-1, osteopontina, entre outros 
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(70). Em 2012, Barrera-Chimal et al demonstraram que o tratamento de ratos Wistar 

com espironolactona (antagonista da aldosterona), antes ou após uma injúria 

isquêmica, preveniu o desenvolvimento subsequente de DRC por evitar a ativação 

de vias inflamatórias e fibróticas (71). 

Outro aspecto relevante e atual é a interação entre o SRAA e as vias de 

sinalização da vitamina D. A deficiência de vitamina D tem ampla prevalência na 

população geral e principalmente nos pacientes portadores de DRC. Na DRC, os 

baixos níveis de calcitriol aumentam a produção de renina e a ativação subsequente 

do SRAA, e por outro lado, reduzem a expressão da proteína Klotho, co-fator do 

FGF-23 (1). Além disso, o aumento nos níveis de FGF-23 leva a supressão da 1--

hidroxilase e consequente redução na geração do calcitriol (61). Em 2002, Li e cols 

demonstraram uma regulação negativa do gene da renina pela vitamina D, 

evidenciada pela supressão direta pela 1,25(OH)2D da expressão e atividade do 

gene da renina em cultura de células (61, 72). A AII, por sua vez, pode reduzir a 

expressão de Klotho através de seu receptor AT1R (73).  

Os mecanismos de progressão das doenças renais são ainda pouco entendidos 

e a integração entre as vias moleculares relacionadas segue desconhecida. 

Contudo, existem evidências crescentes na literatura de que o desequilíbrio na 

interação entre vitamina D, FGF-23, Klotho e SRAA contribuiriam para a progressão 

da lesão renal (61, 73). 

 
 
 

1.4 Papel do EGF e seu receptor na progressão da DRC: conhecendo o 

eixo  

 

 

A relação entre os componentes do SRAA, EGFR e vitamina D também tem 

sido tema de interesse no estudo da progressão da doença renal (67). Estudos 

experimentais têm demonstrado que o bloqueio genético ou farmacológico do EGFR 

pode desacelerar a progressão da doença renal, principalmente pela redução da 

formação de fibrose renal (10, 11, 14, 66, 74).  
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Em relação ao SRAA, ambas AII e aldosterona, após se ligarem aos seus 

respectivos receptores, podem transativar o EGFR via ADAM, regulando funções 

celulares tais como proliferação, hipertrofia e migração (Figura 3) (75-77). ADAMs 

são metaloproteases que atravessam a membrana citoplasmática envolvidas na 

clivagem de substratos extracelulares [via shedding (deslizamento)], incluindo a 

família de ligantes do EGF, sendo que essa clivagem pode ser tanto constitutiva 

assim como em resposta a algum estímulo regulatório (66, 78). No rim, a ADAM17, 

também conhecida como TACE, participa do processo de “deslizamento” dos 

ligantes do EGFR, e dentre os 12 descritos atualmente, apenas a anfiregulina, o 

CTGF, o fator de crescimento epidérmico ligado à heparina (HB-EGF) e o TGF-α 

apresentam relevância na patologia renal (66). Os ligantes HB-EGF e TGF-α, por 

exemplo, estão envolvidos na transativação do EGFR induzida pela AII nos rins, 

regulando a hipertrofia e a fibrose (Figura 3) (66). Recentemente foi demonstrado 

que a aldosterona também pode ativar o EGFR via “deslizamento” do eixo 

TACE/TGF-α, promovendo um aumento da produção de fatores pró-inflamatórios, 

além da regulação da proliferação celular e fibrose renal (66).  

Estudos anteriores mostraram uma relação entre a vitamina D e as vias de 

sinalização do EGFR (66, 67). Tais achados mostraram que a vitamina D ou seus 

análogos podem promover alterações no tráfego do EGFR na membrana celular e 

consequente declínio na via de sinalização, sugerindo que o efeito antiproliferativo 

resultante possa ser mediado pela modulação do ciclo de crescimento autócrino do 

eixo TGF-α/EGFR (66). Essa modulação parece ser devida principalmente à 

estabilização da enzima TACE, que deixaria de “liberar” o TGF-α, evitando seu 

“deslizamento” para o EGFR, inibindo sua ativação (66, 67). Inclusive, a própria 

inibição da ativação do EGFR termina por diminuir a expressão de TACE nas células 

(66, 67). Como consequência, há interferência na ativação das vias proliferativas da 

quinase ERK (extracelular signal-regulated kinase) e STAT-1 (transdutor de sinal e 

ativador da transcrição-1) (66). Portanto, as propriedades anti-inflamatórias da 

vitamina D e de seus análogos podem ser mediadas pela inibição do eixo 

TACE/TGF-α/EGFR e das subsequentes vias de sinalização, tais como ERK e 

STAT-1, relacionadas ao crescimento, proliferação e migração celular (66).  
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Desta maneira, acredita-se atualmente que a ativação do EGFR via TACE pela 

AII e/ou  aldosterona seja uma importante causa da progressão da doença renal e 

não somente a hipertensão per se resultante da ativação do SRAA, como se 

pensava anteriormente (67). Esses achados indicam um papel crucial da 

transativação do EGFR-dependente de AII na deterioração renal e sugerem uma 

nova estratégia terapêutica a ser estudada na prevenção de progressão das 

doenças renais crônicas (10).  

 

 
 
 
Figura 3 – Vias de sinalização ativadas pela angiotensina II durante o desenvolvimento da doença 
renal.  A ligação da angiontensina II aos seus receptores heptahelicoidais AT1 causa a ativação da 
fosfolipase Cβ1 (PL Cβ1)-linked Gq/11 e a geração de diaciglicerol e trifosfato inositol – o que leva 
à ativação da proteína quinase C (PKC)  e à liberação de cálcio dos estoques intracelulares. A 
transativação do receptor de EGF resulta na ativação das moléculas de sinalização como a cascata 
Ras-Raf-MEK-ERK, PI 3-K-Akt, m-TOR e fatores de transcrição, levando a proliferação e 
crescimento celular e desenvolvimento de lesões renais. Adaptado de Catt KJ. TACE-dependent 
EGF receptor activation in angiotensin-II-induced kidney disease. Trends in Pharmacological 
Sciences. 2006; Vol 27: 235 –237.  
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1.5  Conhecimento atual sobre o Erlotinib: inibidor seletivo do EGFR 

 

 

        O erlotinib (Tarceva; OSI Pharmaceuticals, Inc., Melville, NY) é uma pequena 

molécula (peso molecular: 429,9 Da) que inibe seletivamente a atividade de tirosina 

kinase do EGFR. Foi aprovado pela US Food and Drug Administration (FDA) em 

novembro de 2004 para uso oncológico como droga de segunda e terceira linha 

para tratamento do carcinoma pulmonar de pequenas células (15, 79).  

        A droga já tem uma farmacocinética bem estabelecida. Está disponível para 

administração oral, com biodisponibilidade média de 60% após sua administração. 

Sua concentração máxima no sangue ocorre após cerca de 2 – 4 horas com meia 

vida de 10 a 20h. A droga é encontrada ligada a proteínas plasmáticas, sendo 95% 

ligada principalmente a albumina e α-1 glicoproteína ácida. Sua metabolização é 

hepática, via citocromo CYP3A4, com excreção pelas fezes (68%) e urina (13%) 

(79).  

        As toxicidades não hematológicas mais comuns com o uso dos inibidores 

seletivos de EGFR foram rash cutâneo, diarreia, anorexia, fadiga, dispneia, náuseas 

e vômitos. Outros eventos adversos menos relatados foram tosse, estomatite, 

prurido, pele seca e conjuntivite (79). Há relatos também de elevação transitória de 

transaminases e bilirrubina. Não há relato de mielossupressão significante com uso 

em monoterapia das drogas desta classe (erlotinib e gefitinib - Iressa; AstraZeneca 

Pharmaceuticals, Wilmington, DE) (79). 

Vários estudos analisaram o papel dos inibidores seletivos do EGFR no 

contexto renal.  Dentre estes, um estudo publicado em 2016 demonstrou o papel 

relevante do EGFR na fibrose renal induzida pela AII, por mecanismos intracelulares 

desconhecidos (74). A inibição farmacológica deste receptor por pequenas 

moléculas (compostos AG1478, 451 e 557) atenuou as alterações morfológicas 

associadas à fibrose renal (74). Em outro estudo experimental, o EGF esteve 

relacionado ao desenvolvimento da injúria crônica do enxerto renal, caracterizada 

por fibrose intersticial e disfunção tubular (80). Rintala et al  demonstraram que, em 
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ratos submetidos a transplante renal e em uso de ciclosporina isoladamente ou em 

associação com o erlotinib, o tratamento com inibidor do EGFR reduziu as 

alterações morfológicas crônicas e se associou a uma melhor função do enxerto 

(80). Mais recentemente, em 2017, Yamamoto et al investigaram possíveis efeitos 

renoprotetores do erlotinib em um modelo murino de nefrectomia 5/6 (14, 15). Como 

já mencionado anteriormente, o tratamento com o erlotinib atenuou a progressão da 

DRC, reduzindo a expressão de genes fibróticos, incluindo TGF-β e fibronectina. 

Além disso, diminuiu o recrutamento de macrófagos com a concomitante 

downregulation de citocinas pró-inflamatórias (14). 

Em suma, o modelo experimental de nefrectomia 5/6 é um modelo clássico que 

mimetiza a DRC em humanos (81, 82). Estudos histológicos no rim remanescente 

após a ablação renal mostram uma resposta complexa identificada por três fases: 

fase hipertrófica, incluindo hipertrofia glomerular e dilatação tubular; fase 

quiescente, com alterações histológicas mínimas; e finalmente, a fase em que há o 

desenvolvimento de glomeruloesclerose segmentar e focal e fibrose túbulo-

intersticial (83, 84). A hiperfiltração presente nesse modelo é a principal responsável 

pela hipertrofia glomerular e formação de glomeruloesclerose e as células 

inflamatórias, como os macrófagos, apresentam um papel fundamental na injúria 

renal induzida pela hiperfiltração glomerular observada na redução da massa renal 

pela ablação (85). Nosso objetivo foi estudar os efeitos de um inibidor do EGFR 

(erlotinib) e de um bloqueador do AT1R (losartana) em um modelo experimental de 

DRC já bem estabelecido associado a um fator de risco não tradicional, a 

hipovitaminose D. Além das vias inflamatórias, analisamos a via alternativa do EGF 

envolvida na formação de fibrose no curso da progressão da DRC associada a este 

modelo.   
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2. OBJETIVO 

 

 

        Geral: 

 

Verificar os efeitos de um inibidor do EGFR (erlotinib) e de um bloqueador do 

AT1R (losartana), utilizados de forma isolada ou em associação, em ratos 

deficientes em vitamina D submetidos à nefrectomia 5/6 e analisar os eventos 

envolvidos na evolução da DRC. 

 

 

Específicos: 

 

1. Estudo da função e da hemodinâmica renal; 

2. Analisar o metabolismo de cálcio, fósforo, PTH e FGF-23; 

3. Estudar a ativação do SRAA e do eixo do EGF; 

4. Analisar vias inflamatórias (infiltração de macrófagos/monócitos e células T); 

5. Estudar a via do EGF como via alternativa de formação de fibrose renal.   
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3. METODOLOGIA 

 

 

        Foram utilizados ratos Wistar (Rattus novergicus) com peso corpóreo entre 

180-200g, obtidos do biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos no biotério do nosso 

laboratório em temperatura controlada (23±1ºC) com ciclo claro/escuro de 12/12 

horas. Os procedimentos experimentais utilizados neste estudo foram submetidos 

à análise pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CEUA – FMUSP, protocolo no 122/16). 

Os ratos foram alimentados com dieta depletada em vitamina D (0,4% Ca e 

0,4% P) da marca MP Biomedicals (Irvine, CA, EUA) durante 90 dias. Os animais 

foram colocados em gaiolas coletivas onde receberam dieta e livre acesso à água. 

O balanço da ingesta de dieta e água e o peso dos animais foram verificados 

semanalmente.  

 

 
3.1   Grupos experimentais 

 
 
 

Foram estudados quatro grupos de animais: 

 
 

1) Nefrectomia 5/6 + deficiência de vitamina D (N+D): ratos que receberam dieta 

depletada em vitamina D por 90 dias (n=10). No 30º dia foi feito o procedimento 

cirúrgico e o clearance de inulina foi realizado 60 dias após o mesmo. 

 

2) Nefrectomia 5/6 + deficiência de vitamina D + losartana (N+D+L): ratos que 

receberam dieta depletada em vitamina D por 90 dias (n=8). No 30º dia foi feito 

o procedimento cirúrgico. Os animais receberam losartana potássica adicionada 
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a água (50mg/kg/dia) sete dias após a realização da nefrectomia 5/6 até o final 

do protocolo. O clearance de inulina foi realizado 60 dias após o insulto cirúrgico. 

 

3) Nefrectomia 5/6 + deficiência de vitamina D + erlotinib (N+D+E): ratos que 

receberam dieta depletada em vitamina D por 90 dias (n=7). No 30º dia foi feito 

o procedimento cirúrgico. O inibidor erlotinib (Cayman Chemical, Michigan, EUA) 

foi administrado com uma injeção diária via intraperitoneal [6 mg/kg, diluído no 

solvente dimetilsulfóxido (DMSO)] sete dias após a realização da nefrectomia 

5/6 até o final do protocolo. O clearance de inulina foi realizado 60 dias após o 

insulto cirúrgico. 

 

4) Nefrectomia 5/6 + deficiência de vitamina D + losartana + erlotinib 

(N+D+L+E): ratos que receberam dieta depletada em vitamina D por 90 dias 

(n=10). No 30º dia foi feito o procedimento cirúrgico. Os animais receberam 

losartana potássica adicionada a água (50mg/kg/dia) e o inibidor erlotinib via 

uma injeção diária intraperitoneal (6 mg/kg) sete dias após a realização da 

nefrectomia 5/6 até o final do protocolo. O clearance de inulina foi realizado 60 

dias após o insulto cirúrgico. 

 
        No 30º dia após o início da ingesta da dieta depletada em vitamina D, os ratos 

foram anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol 2,5% (250 mg/kg de peso corporal), 

via intraperitoneal e uma incisão abdominal foi feita para a cirurgia de ablação renal. 

Após a laparotomia, foram expostos os pedículos renais e realizada a nefrectomia 

total direita. Em seguida, foi realizada uma ligadura de duas ramificações da artéria 

renal esquerda (nefrectomia 5/6).  
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3.2 Representação Esquemática do Protocolo Experimental 

 

 

 
 

3.3 Estudos de Gaiola Metabólica  

 
 
 
        Ao final dos 90 dias de acompanhamento experimental, os animais foram 

colocados em gaiola metabólica individual para a coleta de urina de 24 horas. O 

volume urinário, assim como o consumo de água foram avaliados 

gravimetricamente e as amostras de urina foram centrifugadas para remoção de 

material suspenso. A determinação da concentração urinária de proteína (UProt) foi 

realizada através de sistema colorimétrico usando kit comercial Sensiprot (LabTest, 

MG, Brasil).  

 

 

3.4 Determinação da pressão arterial média e taxa de filtração 

glomerular (Clearance de Inulina) 

 
 
 
        Os animais foram anestesiados com tiopental sódico 50 mg/Kg (Cristália, São 

Paulo, Brasil). A traqueia foi canulada com cateter PE-240 e a respiração foi mantida 

espontaneamente. A veia jugular foi canulada com cateter PE-60 para a infusão de 
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inulina e de fluidos. Para o controle da pressão arterial média (PAM) e para a coleta 

de amostras de sangue, a artéria carótida foi cateterizada com cateter PE-50. Para 

a coleta de amostras de urina, foi feita uma incisão abdominal e a bexiga do animal 

foi canulada com cateter PE-240. Após o procedimento cirúrgico, uma dose única 

de inulina (100 mg/kg diluída em 1 mL de solução salina a 0,9%) foi administrada 

pela veia jugular. Em seguida, uma infusão constante de inulina foi mantida (10 

mg/kg em solução salina a 0,9%) em fluxo de 0,04 mL/min do início ao fim do 

experimento. Foram coletadas três amostras de urinas a cada 30 minutos e 

amostras de sangue no início e no fim do experimento. Os valores do clearance de 

inulina (Cin) representam a média de três períodos de experimento. As 

concentrações de inulina no sangue e na urina foram determinadas pelo método 

colorimétrico da Antrona. O clearance de inulina foi expresso corrigindo-se por 100 

g de peso corpóreo (mL/min/100 g de peso corporal). 

 

 

3.5 Análises Bioquímicas  

 

 

        Ao final do experimento de clearance, o sangue total dos animais foi colhido 

para as seguintes análises no plasma: sódio (PNa) e potássio (PK) por eletrodo de 

íon seletivo (ABL 800 FLEX – Radiometer, Copenhague, Dinamarca); cálcio total 

(PCa), fósforo (PP) e magnésio (PMg) através de sistema colorimétrico usando kit 

comercial (LabTest, MG, Brasil).   

Outras análises realizadas foram a concentração plasmática de 25-

hidroxivitamina D [25(OH)D] e aldosterona, avaliadas pelo método de ELISA usando 

kit comercial Rat 25OH Vitamin D (Alpco®, NH, EUA) e Rat Aldosterone (Enzo Life 

Science®, NY, EUA), respectivamente. Os níveis de PTH intacto e FGF-23 

plasmáticos também foram avaliados pelo método de ELISA usando os kits 

comerciais Rat Bioactive Intact PTH e Mouse/Rat Bioactive Intact FGF-23 

(Immutopics®, CA, EUA), respectivamente.  
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Após a coleta do sangue, o rim esquerdo foi perfundido com solução de tampão 

fosfato salino (PBS, NaCl 0,15 M, tampão fosfato 0,01 M, pH 7,4). Um fragmento 

renal foi congelado em nitrogênio líquido e estocado a -80°C para análise da 

expressão de proteínas pela técnica de Western blotting ou ELISA. O fragmento 

restante foi fixado em solução de methacarn (60% metanol + 30% clorofórmio + 10% 

ácido acético) e mantido neste fixador por um período de 24 horas. Em seguida, o 

fixador foi substituído por álcool 70% e o tecido foi incluído em parafina e cortado 

em secções de 4 μm para estudos histomorfométricos e de imuno-histoquímica.  

Ao final do experimento, os animais foram submetidos à eutanásia com a 

infusão de uma dose letal do anestésico tiopental sódico e suas carcaças 

acondicionadas em embalagens plásticas próprias para congelamento e em 

seguida recolhidas para incineração.  

 
 
 
 

3.6 Análise Histomorfométrica 

 
 

As amostras de tecidos renais foram desidratadas, diafanizadas e incluídas em 

parafina. Após inclusão em parafina, foram obtidos cortes de 4 μm, que foram 

corados pela reação de tricrômio de Masson para avaliação da área intersticial 

relativa e análise do comprometimento túbulo-intersticial.  

 

 
3.6.1 Área Intersticial Relativa (AIR) 

 
 
        Cortes de 4 μm de espessura de tecido renal dos animais foram usados para 

análise do comprometimento túbulo-intersticial. Para o estudo de morfometria, as 

imagens obtidas pela microscopia óptica foram captadas por meio de vídeo-câmera 

de luz conectada a um analisador de imagens (ZEN, Carl Zeiss, Munique, 

Alemanha). Foram analisados entre 30 campos de 0,09 mm2 no córtex de cada rim. 
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As áreas intersticiais foram demarcadas manualmente e em seguida medidas de 

forma percentual em relação ao campo óptico, excluindo-se os glomérulos (1). 

 

 
3.7 Análise Imuno-histoquímica  

 

 

        Os cortes de tecido renal foram submetidos à análise imuno-histoquímica para 

avaliação de macrófagos M1 e M2, células T, TGF-1, EGFR, TACE, TGF-, 

fibronectina, -SMA e vimentina com os seguintes anticorpos: (1/100) anti-CD68 

(ED1 - AbD Serotec, Oxford, Reino Unido); (1/2000) anti-CD206 (Receptor de 

manose) e (1/400) anti-fibronectina-1 (Abcam, Cambridge, MA, EUA); (1/50) anti-

CD3 (células T) e (1/50) anti-vimentina (Dako, Glostrup, Dinamarca); (1/500) anti-

TGF-1, (1/30) anti-TGF-α e (1/25) anti-TACE (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, 

TX, EUA); (1/100) anti-EGFR (Cell Signaling Technology, Danvers, MA, EUA); 

(1/200) anti-α-SMA (Alfa-actina do músculo liso - Millipore, Billerica, MA, EUA); por 

um período de 18 horas à temperatura de 4° C (overnight).  

        O produto dessa reação foi detectado pelo complexo avidina-biotina-

peroxidase (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) e a cor desenvolvida com 

3,3’-diaminobenzidina (DAB, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) na presença de 

água oxigenada. A contracoloração foi feita com hematoxilina de Harris (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, EUA). As ligações inespecíficas foram bloqueadas pelas 

diluições dos anticorpos primário e secundário em solução de PBS contendo 

albumina bovina 1%. Os cortes foram examinados sob microscopia de luz.  

        As avaliações das imunorreações foram feitas pelas proporções de volume de 

áreas positivas no tecido renal, determinadas pelo limite de cor. As fotomicrografias 

foram obtidas pelo software ZEN (Carl Zeiss, Munique, Alemanha) em um 

computador compatível ligado a uma câmera digital acoplada a um microscópio 

(Carl Zeiss Axioskop 40, Eching, Alemanha). A proporção de volume foi expressa 

como a área positiva (µm2) para os diferentes marcadores e dividida pela área total 

do campo analisado (µm2). Os resultados foram expressos como porcentagens (86).  
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3.8 Análise da expressão proteica 

 
 
 

        Para a realização da técnica de Western blotting e ELISA, foram utilizadas as 

amostras de tecido renal dos animais previamente congeladas em nitrogênio líquido 

e estocadas a –80°C. A extração da proteína seguiu o protocolo descrito por 

Burnette (87), com pequenas modificações. As amostras dos tecidos renais foram 

homogeneizadas (Tissue Master TM125, Omni International, GA, EUA) em solução 

K-Hepes (20 mM Mannitol; 80 mM Hepes; 41 KOH, pH 7,5) com coquetel de 

inibidores de protease (Cocktail Protease Inhibitor, Sigma Chemical Company, St. 

Louis, MO, EUA). Em seguida, foram centrifugadas a 4.000 g por 15 minutos a 4°C 

para remover núcleo, mitocôndrias e resíduos celulares. As proteínas totais foram 

quantificadas pelo método de Bradford (Bio-Rad, CA, EUA).  

 

Western Blotting: As amostras foram separadas de acordo com o peso 

molecular em minigéis SDS-PAGE (SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) em 

tampão de corrida (Tris/Glicina/SDS 10%, pH 8,3) e a transferência para membrana 

de nitrocelulose foi feita com tampão de transferência (Tris/Glicina/metanol 20%). A 

membrana foi bloqueada com 5% de leite em pó desnatado (Molico) em TBS-T (24,2 

g Tris base, 29,2 g NaCl, 3,36 g EDTA para 1 L de água destilada) por uma hora. A 

incubação primária foi feita com anticorpos (1/250) anti-TGF-1 (Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, TX, EUA) e (1/100) anti-EGFR fosforilado (Cell Signaling 

Technology, Danvers, MA, EUA). A incubação secundária foi realizada com 

anticorpo (1/2.000) anti-coelho (Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA) também em 

solução de TBS-T com 0,1% de leite desnatado. O procedimento de detecção foi 

baseado em quimioluminescência (ECL, Amersham, Little Chalfont, Reino Unido). 

A normatização foi feita com uma nova hibridização das membranas com anticorpo 

anti-β-actina (1/10.000; Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA). A semi-quantificação 

das proteínas foi feita pelo software Image J (NIH Image). 
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ELISA: Utilizamos os seguintes kits comerciais de ELISA para a quantificação 

de TGF-, EGF e colágeno III: Rat TGF-1, Rat EGF e Collagen type III (Col3), 

respectivamente (MyBioSource, San Diego, CA, EUA). O sistema de detecção e os 

cálculos de quantificação seguiram os protocolos descritos pelo fabricante. As 

leituras das absorbâncias foram obtidas utilizando-se o aparelho Epoch/2 (Biotek 

Instruments, Winooski, VE, EUA). 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância com comparações 

múltiplas One-Way ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. Todas as 

análises foram realizadas através do programa de estatística GraphPad Prism 5 e 

expressos como média ± erro padrão da média (EPM), com exceção dos dados 

referentes ao PTH e FGF-23 plasmáticos, os quais foram expressos como mediana. 

O nível de significância adotado foi de p<0,05. 
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4. RESULTADOS  

 
 
 

Os ratos do nosso protocolo não apresentaram diferença significativa em 

relação ao peso corporal (g) no decorrer dos três meses de observação (Seção 

anexos, tabela 1). Não houve diferença significativa nos parâmetros de ingestão de 

água (mL/24h) entre os grupos estudados (Seção anexos, tabela 1).  

Os níveis plasmáticos da 25-hidroxivitamina D, forma circulante do hormônio, 

foram indetectáveis (<0,44 ng/mL) em todos os grupos estudados (N+D, N+D+L, 

N+D+E e N+D+L+E). Esses resultados confirmam a efetividade da dieta depletada 

em vitamina D oferecida aos animais na obtenção do modelo experimental de 

deficiência em vitamina D (Seção anexos, tabela 2). 

A taxa de filtração glomerular (TFG), avaliada pelo clearance de inulina 

(mL/min/100g), mostra uma recuperação parcial da função renal nos grupos N+D+L 

e N+D+L+E (0,63±0,04 e 0,60±0,04, respectivamente) em relação ao grupo N+D 

(0,39±0,02). O grupo N+D+E (0,50±0,03) demonstra uma tendência de recuperação 

da função renal, porém, sem significância. Esses resultados estão demonstrados 

na figura 4 e tabela 1 (Seção anexos). 

 

 
Figura 4 - Taxa de filtração glomerular (TFG) avaliada pelo clearance de inulina de ratos deficientes 
em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib 
(E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 e 
bp<0,01 vs. N+D. 
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        Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, notou-se um decréscimo 

significativo na pressão arterial média (PAM) entre os grupos N+D+L, N+D+E e 

N+D+L+E (108±2, 147±4 e 107±3 mmHg, respectivamente) quando comparados ao 

grupo N+D (163±4 mmHg). Os níveis de PAM do grupo N+D+E foram 

estatisticamente mais altos em relação aos grupos N+D+L e N+D+L+E.  Esses 

dados estão demonstrados na figura 5 e tabela 1 (Seção anexos). 

        A dosagem de aldosterona plasmática (pg/mL) nos grupos N+D+L e N+D+L+E 

(1496±319 e 1650±252, respectivamente) mostrou um decréscimo significativo dos 

níveis deste hormônio quando comparado com o grupo N+D (3692±390). Tal 

decréscimo não foi evidenciado no grupo N+D+E (3266±644). O grupo N+D+E 

apresentou níveis aumentados de aldosterona, de forma significativa, quando 

comparado aos grupos N+D+L e N+D+L+E. Os níveis de aldosterona plasmática 

estão representados na figura 5 e tabela 2 (Seção anexos). 

 

 
 
Figura 5 – Pressão arterial média (A) e concentração plasmática de aldosterona (B) de ratos 
deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana 
(L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como média± EPM. 
ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. N+D; dp<0,001 e fp<0,05 vs. N+D+L; gp<0,001 e ip<0,05 vs. N+D+E. 
 
 

A dosagem dos níveis séricos de eletrólitos – sódio (mEq/L); cálcio, fósforo e 

magnésio (mg/dL) - não evidenciou diferença estatística entre os grupos estudados. 

Em relação ao potássio (mEq/L), o grupo N+D+L+E apresentou níveis plasmáticos 
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mais elevados deste eletrólito, de forma significativa (4,7±0,1) quando comparado 

ao grupo N+D (3,9±0,1), porém, sem significado clínico (Seção anexos, tabela 2).  

        Avaliamos também as concentrações plasmáticas de PTH e FGF-23. 

Referente à concentração plasmática de PTH intacto, os animais do grupo 

N+D+L+E apresentaram um decréscimo significativo desse hormônio (365±56) 

quando comparados ao grupo N+D (1296±348). Os demais grupos N+D+L e N+D+E 

mostraram uma tendência de queda nos níveis do PTH (760±118 e 602±168, 

respectivamente), porém, sem significância.  Os níveis de PTH estão representados 

na figura 6 e tabela 2 (Seção anexos). 

 

 

 

Figura 6 - Concentração plasmática de PTH intacto de ratos deficientes em vitamina D (D) 
submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como mediana. bp<0,01 vs. N+D. 

 

 

Não houve diferença dos níveis séricos de FGF-23 (pg/mL) nos grupos N+D+L, 

N+D+E e N+D+L+E (458,6±43,6, 458,7±34,1 e 403,7±37,5, respectivamente) em 

relação ao grupo N+D (529,8±40,2). Os níveis de FGF-23 estão representados na 

figura 7 e tabela 2 (Seção anexos).  Além disso, plotamos os dados da TFG 

(ml/min/100g) e das concentrações plasmáticas (pg/mL) de PTH e FGF-23 em um 

único gráfico para melhor visualização do conjunto de dados. A figura 8 ilustra essa 

relação entre a TFG e os hormônios PTH e FGF-23, mostrando simultaneamente 
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que houve uma melhora da TFG acompanhada da queda dos níveis de PTH nos 

grupos tratamento, principalmente no grupo N+D+L+E. Em relação à concentração 

plasmática do FGF-23, não observamos variações dos níveis deste hormônio entre 

os grupos tratamento a despeito das alterações observadas na TFG e no PTH. 

 

 

 

 

Figura 7 - Concentração plasmática de FGF-23 de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos 
ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como mediana. 
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Figura 8 – Gráfico ilustrativo da relação entre a taxa de filtração glomerular (TFG) e a concentração 
plasmática de PTH e FGF-23 de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). 
Notar a melhora na TGF acompanhada do decréscimo nos níveis de PTH nos grupos N+D+L, N+D+E 
e principalmente no grupo N+D+L+E.  Eixo y à esquerda representa a escala da TFG em mL/min/100 
g de peso corporal. Eixo y à direita representa a escala da concentração plasmática (pg/mL) dos 
hormônios PTH e FGF-23. Valores expressos como média± EPM.  

 

 

Nossos dados referentes à proteinúria (mg/24h) evidenciaram decréscimo 

significativo (p<0,001) nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (13,8±1,3, 15,8±1,5 

e 11,5±0,7, respectivamente) em relação ao grupo N+D (24,5±2,7) (figura 9 e seção 

anexos, tabela 2). 
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Figura 9 – Proteinúria de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 
5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). Valores 
expressos como média± EPM. ap<0,001 vs. N+D. 
 

 

Os estudos histomorfométricos foram realizados para investigar o 

acometimento do interstício renal com foco principalmente na formação de fibrose 

e presença de infiltrado inflamatório. A avaliação da AIR evidenciou, de forma 

significativa, prevenção das alterações morfológicas associadas a presença de 

infiltrado inflamatório e fibrose renal entre os grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E 

(13,14±0,82, 14,71±0,94 e 10,46±0,41, respectivamente) em relação ao grupo N+D 

(22,56±0,53). A redução da AIR no grupo N+D+L+E foi ainda mais evidente quando 

comparada aos grupos N+D+L e N+D+E. Os dados referentes a AIR estão 

representados na figura 10 e seção anexos, tabela 4. 
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Figura 10 – Área intersticial relativa (%) no córtex renal. (A) Gráfico de barras da área intersticial 
relativa de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) 
tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). (B) 
Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a área intersticial é significativamente menor em N+D+L+E do que nos grupos N+D, 
N+D+L e N+D+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 vs. N+D; ep<0,01 vs. 
N+D+L e gp<0,001 vs. N+D+E. 
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Outra análise importante refere-se ao infiltrado inflamatório presente em nosso 

modelo. Avaliamos a expressão de células CD68+ (ou ED1+), referentes ao 

conjunto de macrófagos do tipo M1 e M2. Além disso, avaliamos a expressão de 

células CD206+, as quais são referentes somente ao subtipo de macrófago M2.  

 Referente a expressão de células CD68+, houve um decréscimo significativo 

entre os grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (0,75±0,03, 0,69±0,04 e 0,60±0,06, 

respectivamente) quando comparados ao grupo N+D (0,94±0,05). A expressão de 

células CD206+ mostrou uma elevação significativa da expressão dos macrófagos 

do subtipo M2 nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (0,32±0,02, 0,30±0,04 e 

0,41±0,05, respectivamente) quando comparados ao grupo N+D (0,11±0,01). Os 

dados referentes as células CD68+ estão representados na tabela 4 (Seção anexos) 

e figuras 11 e 13 e os dados referentes as células CD206+ estão representados na 

tabela 4 (Seção anexos) e figuras 12 e 13. 
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Figura 11 – Expressão de células CD68+ ou ED-1+ (%) no córtex renal. (A) Gráfico de barras 
de células CD68+ de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 
(N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). (B) 
Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a expressão de células CD68+ é menor nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (400X). 
Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 e cp<0,05 vs. N+D. 
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Figura 12 – Expressão de células CD206+ (receptor de manose) (%) no córtex renal. (A) 
Gráfico de barras de células CD206+ de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto 
da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib 
(L+E). (B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e 
N+D+L+E. Notar que a expressão de células CD206+ é maior nos grupos N+D+L, N+D+E e 
N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. N+D. 
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A figura 13 ilustra o balanço da expressão de células CD206+ em relação ao 

montante de células CD68+ demonstrando uma maior atividade do macrófago M2 

frente à resposta inflamatória inicial promovida pelo macrófago M1 nos grupos 

N+D+L e N+D+E quando comparados com o grupo N+D. Além disso, observamos 

um predomínio da atividade do macrófago M2 no grupo N+D+L+E em relação ao 

grupo N+D. 

 

 
 

Figura 13 – Gráfico ilustrativo do balanço da expressão de macrófagos M1 e M2 nos ratos 
deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana 
(L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). Notar que há um aumento da expressão 
do subtipo de macrófagos M2 nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E em relação ao grupo N+D. 
Valores expressos como média± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. N+D. 

 

Prosseguindo na avaliação das células inflamatórias, a expressão de células 

T CD3+ foi reduzida de forma significativa entre os grupos N+D+L, N+D+E e 

N+D+L+E (0,50±0,06, 0,58±0,04 e 0,29±0,02, respectivamente) quando 

comparados ao grupo N+D (1,05±0,15), conforme demonstrado na figura 14 e 

Seção anexos, tabela 4. 
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Figura 14 – Expressão de células T CD3+ no córtex renal. (A) Gráfico de barras de células T CD3+ 
de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com 
losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). (B) Fotomicrografias 
representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Notar que a expressão 
de células T CD3+ é menor nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (400X). Valores expressos como 
média± EPM. ap<0,001 e bp<0,01 vs. N+D. 
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A partir deste ponto, nossa proposta foi estudar os mediadores canônicos e 

alternativos envolvidos na formação da fibrose renal. Inicialmente, avaliamos a 

expressão de TGF- β1, a mais importante e conhecida citocina pró-fibrótica. A 

expressão proteica do fator de crescimento TGF-β1 (%), avaliada pelo método de 

Western blotting, estava diminuída de forma significativa nos grupos N+D+L, N+D+E 

e N+D+L+E (32,4±3,4, 46,7±5,9 e 32,5±3,6, respectivamente) quando comparados 

ao grupo N+D (100,2±2,8), com uma tendência de queda maior nos grupos que 

receberam losartana (N+D+L e N+D+L+E). Os dados referentes a expressão 

proteica de TGF-β1 encontram-se na figura 15 e Seção anexos, tabela 3.  

 

 

  

           
Figura 15 – Avaliação semiquantitativa da expressão proteica de TGF-β1 no tecido renal. (A) 
Gráfico de barras da expressão proteica de TGF-β1 de ratos deficientes em vitamina D (D) 
submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). (B) Foto ilustrativa da expressão proteica de TGF-β1 e β-actina no tecido 
renal de ratos N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Valores expressos como média ± EPM.  ap<0,001 
vs. N+D.  
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Na análise imuno-histoquímica da expressão de TGF-β1 no tecido renal, foi 

evidenciado um decréscimo significativo nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E 

(1,90±0,29, 1,84±0,45 e 0,83±0,15, respectivamente) quando comparados ao grupo 

N+D (3,92±0,39). O grupo N+D+L+E também apresentou redução significativa na 

expressão do TGF-β1 em comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 16 

e Seção anexos, tabela 4). 
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Figura 16 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão do TGF-1 no córtex renal. (A) 
Gráfico de barras da expressão de TGF-1 de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos 
ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). (B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, 
N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Notar que a expressão de TGF-1 é menor nos grupos N+D+L e 
N+D+E, e principalmente no grupo N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. 
ap<0,001 vs. N+D; fp<0,05 vs. N+D+L; ip<0,05 vs. N+D+E. 
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Por fim, realizou-se a quantificação de TGF-β1 (pg/µg de prot) no tecido renal, 

determinada pelo método de ELISA, mostrando uma redução significativa deste 

fator no grupo N+D+L+E (0,85±0,05) quando comparado ao grupo N+D (1,44±0,16). 

Esses dados podem ser visualizados na figura 17 e Seção anexos, tabela 3.  

 

 
 

Figura 17 – Quantificação de TGF-1 (ELISA) em tecido renal de ratos deficientes em vitamina D 
(D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou 
associação losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como média± EPM. cp<0,05 vs. N+D. 
 

Posteriormente, avaliamos os componentes que integram a via de sinalização 

alternativa de formação de fibrose relacionada ao EGF. Na análise da expressão de 

TACE no tecido renal (% de área positiva), houve decréscimo significativo nos 

grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (2,82±0,29, 2,49±0,23 e 1,37±0,17, 

respectivamente) quando comparados ao grupo N+D (3,98±0,54). O grupo 

N+D+L+E também apresentou redução significativa da expressão da TACE em 

comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 18 e Seção anexos, tabela 4). 

Em relação à avaliação imuno-histoquímica da expressão de TGF- (% de 

área positiva), houve decréscimo significativo nos grupos N+D+L, N+D+E e 

N+D+L+E (0,84±0,15, 1,62±0,33 e 0,20±0,03, respectivamente) quando 

comparados ao grupo N+D (3,07±0,42). Essa redução foi mais evidente no grupo 

N+D+L+E, o qual também apresentou redução significativa na expressão do TGF-

 em comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 19 e Seção anexos, 

tabela 4). 
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Figura 18 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão de TACE no córtex renal. (A) Gráfico 
de barras da expressão de TACE de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). 
(B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a expressão de TACE é menor nos grupos N+D+L e N+D+E, e principalmente no grupo 
N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 e cp<0,05 vs. N+D; fp<0,05 vs. 
N+D+L; ip<0,05 vs. N+D+E. 
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Figura 19 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão de TGF- no córtex renal.  (A) Gráfico 
de barras da expressão de TGF- de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). 
(B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a expressão de TGF- é menor nos grupos N+D+L e N+D+E, e principalmente no grupo 
N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 vs. N+D; fp<0,05 vs. N+D+L; 
gp<0,001 vs. N+D+E. 
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Em sequência, avaliamos a quantificação do EGF e a expressão tecidual do 

EGFR e da forma fosforilada de seu receptor (p-EGFR). A quantificação do EGF 

(pg/µg de prot) em tecido renal mostrou uma redução significativa na concentração 

desse fator de crescimento no grupo N+D+L+E (1,05±0,07) quando comparado com 

o grupo N+D (2,12±0,18). Os grupos N+D+L e N+D+E apresentaram uma tendência 

de queda, não significativa (1,44±0,27 e 1,58±0,23, respectivamente). Os dados 

referentes a quantificação do EGF estão representados na figura 20 e Seção 

anexos, tabela 3. 

A análise imuno-histoquímica da expressão de EGFR no tecido renal 

demonstrou uma redução significativa na expressão deste receptor nos grupos 

N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (1,50±0,17, 1,79±0,09 e 0,71±0,12, respectivamente) 

quando comparados ao grupo N+D (2,85±0,51). Essa redução foi mais evidente no 

grupo N+D+L+E, o qual também apresentou redução na expressão do EGFR em 

comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 21 e Seção anexos, tabela 4).  

 

 
 

Figura 20 – Quantificação do EGF (ELISA) em tecido renal de ratos deficientes em vitamina D (D) 
submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como média± EPM. bp<0,01 vs. N+D. 
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Figura 21 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão do EGFR no córtex renal.  (A) Gráfico 
de barras da expressão de EGFR de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). 
(B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a expressão de EGFR é menor nos grupos N+D+L e N+D+E, e principalmente no grupo 
N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. N+D; 
fp<0,05 vs. N+D+L; ip<0,05 vs. N+D+E. 
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O último componente da via do EGF avaliado foi a expressão da forma 

fosforilada do receptor deste fator de crescimento. A expressão proteica do p-EGFR 

(%) estava diminuída de forma significativa nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E 

(70,7±2,8, 88,5±4,4 e 59,2±3,1, respectivamente) quando comparado ao grupo N+D 

(100,2±2,5). O grupo N+D+E não apresentou decréscimo na expressão do p-EGFR 

em comparação com o grupo N+D+L. O grupo N+D+L+E apresentou redução 

significativa da expressão do p-EGFR, quando comparado com os grupos N+D+L e 

N+D+E (figura 22 e Seção anexos, tabela 3).  

 

 

 
 
Figura 22 – Avaliação semiquantitativa da expressão proteica de p-EGFR no tecido renal. (A) 
Gráfico de barras da expressão proteica da p-EGFR de ratos deficientes em vitamina D (D) 
submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). (B) Foto ilustrativa da expressão de p-EGFR e β-actina no tecido renal de 
ratos N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Valores expressos como média ± EPM.  ap<0,001 e cp<0,05 
vs. N+D; dp<0,001 e  fp<0,05 vs. N+D+L; gp<0,001 vs. N+D+E. 
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Figura 23 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão de fibronectina no córtex renal.  (A) 
Gráfico de barras da expressão de fibronectina de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao 
insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). (B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, 
N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Notar que a expressão de fibronectina é menor nos grupos N+D+L e 
N+D+E, e principalmente no grupo N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 
vs. N+D; fp<0,05 vs. N+D+L; ip<0,05 vs. N+D+E. 
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Na análise imuno-histoquímica da expressão de fibronectina, houve 

decréscimo significativo nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (3,67±0,31, 

3,33±0,15 e 2,49±0,13, respectivamente) quando comparados ao grupo N+D 

(7,40±0,50). O grupo N+D+L+E também apresentou redução significativa na 

expressão de fibronectina em comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 

23 e Seção anexos, tabela 4). 

A quantificação de colágeno III (pg/µg de prot) no tecido renal dos grupos 

N+D+L e N+D+L+E (4,97±0,40 e 3,81±0,25, respectivamente) mostrou um 

decréscimo significativo dos níveis deste componente da MEC quando comparado 

com o grupo N+D (6,36±0,30). O grupo N+D+L+E também apresentou redução 

significativa na expressão de colágeno III em comparação com os grupos N+D+L e 

N+D+E (figura 24 e Seção anexos, tabela 3). 

 
 

 
 

Figura 24 – Quantificação de colágeno III (ELISA) em tecido renal de ratos deficientes em vitamina 
D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou 
associação losartana+erlotinib (L+E). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 e bp<0,01 
vs. N+D; fp<0,05 vs. N+D+L; hp<0,01 vs. N+D+E. 
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Na análise imuno-histoquímica da expressão de α-SMA, houve decréscimo 

significativo nos grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E (2,33±0,15, 2,73±0,21 e 

1,19±0,07, respectivamente) quando comparados ao grupo N+D (4,09±0,29). O 

grupo N+D+L+E também apresentou redução significativa na expressão deste 

marcador de alteração fenotípica em comparação com os grupos N+D+L e N+D+E 

(figura 25 e Seção anexos, tabela 4). 

Finalizando, avaliamos a expressão de vimentina (% de área positiva) no 

córtex renal dos animais. Observamos um decréscimo significativo deste marcador 

de alteração fenotípica nos grupos N+D+E e N+D+L+E (2,73±0,22 e 1,94±0,15, 

respectivamente) quando comparados ao grupo N+D (3,85±0,29). O grupo 

N+D+L+E também apresentou redução significativa na expressão de vimentina em 

comparação com os grupos N+D+L e N+D+E (figura 26 e Seção anexos, tabela 4). 
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Figura 25 –Avaliação imuno-histoquímica da expressão de α-SMA no córtex renal.  (A) Gráfico 
de barras da expressão de α-SMA de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E). 
(B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. 
Notar que a expressão de α-SMA é menor nos grupos N+D+L e N+D+E, e principalmente no grupo 
N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 vs. N+D; dp<0,001 vs. N+D+L; 
gp<0,001 vs. N+D+E. 
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Figura 26 – Avaliação imuno-histoquímica da expressão de vimentina no córtex renal.  (A) 
Gráfico de barras da expressão de vimentina de ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao 
insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E). (B) Fotomicrografias representativas do córtex renal de um rato N+D, 
N+D+L, N+D+E e N+D+L+E. Notar que a expressão de vimentina é menor no grupo N+D+E e 
principalmente no grupo N+D+L+E (400X). Valores expressos como média± EPM. ap<0,001 e 
bp<0,01 vs. N+D; dp<0,001 vs. N+D+L; ip<0,05 vs. N+D+E. 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

        Neste estudo, investigamos os efeitos do erlotinib (inibidor do EGFR) e da 

losartana (bloqueador do AT1R), utilizados de forma isolada ou em associação, em 

ratos deficientes em vitamina D submetidos à ablação renal. Nosso objetivo foi 

avaliar os eventos envolvidos na evolução da DRC, principalmente aqueles 

relacionados à via alternativa de formação de fibrose do EGF. Ao final do protocolo, 

os resultados mostraram que os animais do grupo N+D apresentaram aumento dos 

níveis de pressão arterial média e aldosterona, redução no clearance de inulina, 

aumento na excreção de proteínas urinárias e elevação dos níveis plasmáticos de 

PTH e FGF-23. Além disso, foi observada expansão da área intersticial, aumento 

do infiltrado de macrófagos e células T e aumento da expressão de fatores 

relacionados à formação de fibrose, tais como TGF-β1, TACE, TGF-α, EGF e da 

forma fosforilada do EGFR. Ainda neste grupo de animais, houve maior expressão 

de componentes da MEC, como colágeno III e fibronectina e de marcadores de 

alteração fenotípica, como vimentina e α-SMA. Nos grupos submetidos ao 

tratamento com losartana ou erlotinib, foi observada a prevenção de alterações 

túbulo-intersticiais crônicas importantes, como presença de fibrose renal e infiltrado 

inflamatório do interstício. Mais importante, nossos resultados mostraram que o 

tratamento duplo com losartana e erlotinib foi mais efetivo na prevenção da ativação 

e/ou expressão de fatores relacionados ao desenvolvimento de lesões morfológicas 

renais no grupo N+D+L+E.  

 Estudos clínicos demonstram que a deficiência de vitamina D é comum nos 

portadores de DRC mesmo nas fases iniciais, aumentando com a progressão da 

DRC (46, 47). Contudo, nosso grupo de pesquisa demonstrou previamente em um 

modelo murino de nefrectomia 5/6, que ratos sham e nefrectomizados 

acompanhados por 90 dias apresentam níveis suficientes de vitamina D (4). Ou 

seja, as alterações morfológicas e funcionais do rim naquele período estudado não 

foram suficientes para o desenvolvimento de hipovitaminose D no modelo animal 
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proposto. Portanto, foi utilizada uma dieta livre de vitamina D para a obtenção de 

um grupo nefrectomizado e depletado em vitamina D, adequado para o estudo 

realizado em 2018 (4). Em nosso protocolo atual, optamos pelo modelo de 

nefrectomia 5/6 acrescido da deficiência de vitamina D, como um fator de risco 

adicional à progressão da DRC – o que em nosso entendimento, assemelha-se ao 

que encontramos na prática clínica. Portanto, seguimos o protocolo de estudo 

anteriormente executado pela nossa equipe (4) em um modelo de progressão da 

DRC após nefrectomia 5/6 e ofertamos aos ratos uma dieta depletada em vitamina 

D. Os resultados dos níveis plasmáticos da 25(OH)D mostram que a dieta oferecida 

foi efetiva na obtenção do modelo experimental de deficiência em vitamina D, 

evidenciado pela observação de níveis plasmáticos indetectáveis deste hormônio 

ao método ao final dos 90 dias. Em nosso estudo não observamos diferença 

significativa nos parâmetros de peso corpóreo e ingestão de água ao longo do 

protocolo.  

Além da dosagem de vitamina D, avaliamos os níveis plasmáticos de PTH 

intacto e FGF-23 nos animais estudados. Referente à concentração plasmática de 

PTH intacto, os animais do grupo N+D+L+E apresentaram um decréscimo 

significativo desse hormônio quando comparados ao grupo N+D, enquanto os 

demais grupos N+D+L e N+D+E mostraram uma tendência de queda nos níveis do 

PTH, sem significância. Arcidiacono et al demonstraram que a hiperplasia de 

paratireoide no contexto da DRC contribui para níveis elevados de PTH assim como 

uma supressão prejudicada do hiperparatireoidismo pelo cálcio, vitamina D e FGF-

23 (88). Foi demonstrado experimentalmente que a inibição medicamentosa do 

EGFR atenuou a hiperplasia de paratireoide e a perda do receptor de vitamina D, 

restaurando a resposta a este hormônio (88). Em nosso modelo, verificamos que no 

grupo N+D+L+E houve uma redução significativa nos níveis de PTH, que poderia 

estar relacionada com a restauração dos níveis de receptor de vitamina D e pela 

upregulation nos níveis de Klotho secundário ao bloqueio pela losartana (73, 88, 

89). Além disso, a avaliação dos níveis séricos de FGF-23 evidenciou uma 

tendência de queda não significativa nos níveis deste fator nos grupos tratados. Vale 

salientar que em nosso protocolo, existem algumas variáveis que podem ter 
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interferido na dinâmica entre os principais reguladores do metabolismo mineral e 

ósseo, incluindo o PTH, FGF-23 e vitamina D. Inicialmente, é importante destacar 

que nosso modelo experimental reflete um estágio moderado de DRC, portanto, não 

esperávamos alterações significativas no metabolismo mineral e ósseo. Outro 

aspecto relevante refere-se à dieta livre de vitamina D utilizada neste protocolo. 

Sabe-se que a hipovitaminose D em vigência de hipocalcemia está associada a 

redução nos níveis de FGF-23 e pode estimular de forma direta ou indireta na 

produção do PTH (54, 90, 91). Os níveis de FGF-23 se elevam precocemente no 

curso da DRC e estão associados com perda progressiva da função renal e 

mortalidade (54, 56). Tal tendência de queda nos níveis de FGF-23 se justificaria 

como uma resposta compensatória para evitar reduções adicionais no calcitriol, 

exacerbando a hipocalcemia esperada pela própria evolução da DRC. 

Considerando-se que a dieta utilizada em nosso estudo, além de ser totalmente 

depletada de vitamina D, apresenta baixos teores de cálcio (0,4%) e fósforo (0,4%), 

acreditamos ser essa uma explicação plausível para o resultado encontrado. Outra 

hipótese a ser melhor investigada futuramente seria uma possível redução nos 

níveis de PTH secundária a uma melhora na TFG pelo bloqueio duplo com losartana 

e erlotinib.    

Em nossos parâmetros funcionais e hemodinâmicos, observamos que os 

grupos tratados com losartana (N+D+L e N+D+L+E) apresentaram recuperação da 

TFG quando comparados ao grupo N+D. O grupo N+D+E demonstrou uma 

tendência de recuperação da função renal, porém, sem significância. Em um estudo 

anterior do nosso grupo (4), verificamos queda da TFG e elevação nos níveis 

plasmáticos de ureia em ratos submetidos à ablação renal, com ou sem deficiência 

de vitamina D. Nesse estudo, de Braganca et al mostraram que a hipovitaminose D 

isoladamente não repercutiu na TFG dos ratos analisados. Entretanto, de forma 

contrária aos nossos achados, Gonçalves et al, também utilizando um modelo 

murino de nefrectomia 5/6, avaliaram a renoproteção oferecida pelo tratamento 

isolado ou em associação com losartana e uma droga anti-inflamatória 

(nitroflurbiprofeno) (92). Segundo os autores, não houve melhora da TFG nos 

grupos tratados com monoterapia (losartana ou nitroflurbiprofeno) e uma possível 
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explicação teria sido o início do tratamento após 30 dias da realização da ablação 

renal e o seguimento mais prolongado dos animais – cerca de 4 meses após a 

redução cirúrgica da massa renal (92). A ausência de melhora na TFG frente ao 

tratamento com inibidores do SRAA foi demonstrada no estudo acima citado e em 

outros estudos experimentais, sugerindo que tal achado ocorra devido a uma 

possível maior severidade da injúria renal associado a um início tardio de tratamento 

(92-94). Em nosso estudo, o modelo experimental configurou-se como um estágio 

moderado de DRC, no qual iniciamos tratamento precoce, após uma semana do 

insulto cirúrgico, o que justificaria a recuperação da TFG nos ratos tratados com 

losartana (N+D+L e N+D+L+E). Por outro lado, Yamamoto et al sugeriram uma 

melhora significativa da função renal, baseada na dosagem sérica de creatinina, em 

ratos nefrectomizados e tratados somente com erlotinib (14). Uma possível 

explicação para esse resultado discrepante em relação ao nosso protocolo teria sido 

o uso de uma dose maior do erlotinib (20mg/kg), além da ausência da 

hipovitaminose D, um fator de risco não tradicional associado à progressão da DRC. 

Nossos achados reforçam o importante papel da losartana como droga 

renoprotetora e sugerem um benefício hemodinâmico e funcional quando utilizado 

em estágios mais precoces da DRC.   

 Outro dado importante foi a redução significativa dos níveis de PAM nos 

grupos N+D+L, N+D+E e N+D+L+E quando comparados ao grupo N+D, com a 

observação de uma queda mais expressiva nos grupos tratados com losartana. 

Além disso, observamos redução significativa dos níveis plasmáticos de aldosterona 

nos grupos N+D+L e N+D+L+E. A análise conjunta desses dados é sugestiva da 

participação do SRAA no aumento da PAM dos animais depletados em vitamina D 

submetidos ao insulto cirúrgico, os quais já foram inclusive descritos pelo nosso 

grupo de pesquisa (1, 3, 4). Além da participação da AII no controle da pressão 

arterial, estudos realizados em humanos e animais mostram fortes evidências de 

que a suficiência de vitamina D possa estar relacionada à diminuição na atividade 

do SRAA através da regulação negativa do gene da renina (61, 95, 96). Em 2002, 

Li et al demonstraram que camundongos knockout para VDR apresentavam 

expressão aumentada de renina e hipertensão e que estas alterações foram 
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suprimidas com a utilização de um análogo de vitamina D. Os autores também 

demonstraram que a 1,25(OH)2D suprime diretamente a expressão e a atividade do 

gene da renina em cultura de células (72). Como já publicado em estudos anteriores 

do nosso grupo, os ratos deficientes em vitamina D demonstraram elevação 

significativa da PAM, aumento na expressão plasmática de aldosterona e na 

expressão gênica de componentes do SRAA (renina, angiotensinogênio e ECA) 

corroborando uma possível participação da deficiência de vitamina D na modulação 

da PAM (1, 3, 4).  

Outro componente de destaque nos mecanismos de indução de fibrose renal 

seria a participação da aldosterona através do estímulo para expressão de citocinas 

pró-fibróticas como  o TGF-1 e de um possível papel na ativação do EGFR (70). 

Em 2012, Barrera-Chimal et al demonstraram que o tratamento de ratos Wistar com 

um antagonista da aldosterona amplamente conhecido (espironolactona), antes ou 

após uma injúria isquêmica, preveniu o desenvolvimento subsequente de DRC, por 

evitar a ativação de vias inflamatórias e fibróticas (71). Morgado-Pascual et al 

demonstraram em cultura de células epiteliais tubulares que a aldosterona aumenta 

a expressão de TGF-α e HB-EGF, ambos ligantes do EGFR. Porém, apenas o TGF-

α esteve envolvido na transativação do EGFR induzida pela aldosterona com 

subsequente proliferação celular e fibrose. A pré-incubação das células tubulares 

com paricalcitol, um agonista do VDR, inibiu a transativação do EGFR pela 

aldosterona, a upregulation de TGF-α  e TACE e a maior expressão de fatores pró-

inflamatórios (66).  Em nosso protocolo, o tratamento com losartana esteve 

associado com queda significativa nos níveis de aldosterona, TACE e TGF-α, 

corroborando os achados na literatura de um possível papel da aldosterona na 

ativação do EGFR.  

Estudos clássicos e mais antigos já demonstraram o relevante papel do 

bloqueio do receptor AT1R da AII na preservação da função renal, independente da 

dose utilizada e do efeito redutor pressórico (97-99). O bloqueio do SRAA também 

proporciona efeito protetor na função cardiovascular, como regressão na hipertrofia 

ventricular e redução na disfunção endotelial (100, 101). Nossos dados demonstram 

a eficiência do tratamento com losartana no controle da pressão arterial, não 
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sugerindo, contudo, ação do erlotinib no controle da PAM nos ratos estudados. 

Yamamoto et al não evidenciaram redução significativa da PAM em ratos 

submetidos à nefrectomia 5/6 e que receberam erlotinib. Esse estudo sugere que 

os efeitos renoprotetores da droga foram independentes do controle pressórico (14), 

o que corrobora os achados deste nosso protocolo. Ou seja, provavelmente a 

melhora encontrada nos parâmetros morfológicos nos grupos tratados com erlotinib 

não esteve associada com fatores hemodinâmicos, e sim à interferência nas vias 

de sinalização indutoras de fibrose.   

Há várias linhas de evidência que demonstram a participação do SRAA, 

principalmente da AII, nas alterações morfológicas da estrutura renal. Os 

mecanismos pelos quais a AII promove fibrose renal permanecem compreendidos 

de forma incompleta (74). A AII estimula tanto a via de sinalização do TGF-β assim 

como ativa o EGFR, entretanto, a contribuição relativa de cada uma dessas vias 

para o processo de fibrogênese é desconhecida (9, 102, 103). Em 2012, Chen et al 

evidenciaram o papel crucial das células epiteliais tubulares para a ativação do 

EGFR na fibrose túbulo-intersticial dependente de TGF-β. Neste estudo, foi 

demonstrado de forma pioneira que a ativação persistente do receptor da AII 

estimulou a fosforilação de Src dependente de espécies reativas de oxigênio, 

conduzindo simultaneamente a uma sinalização prolongada do EGFR, 

independente de ligante, com subsequente ativação da expressão de TGF-β via 

ERK (9). Os autores identificaram que a fibrose tecidual mediada pelo TGF-β 

depende de um mecanismo de avanço (feed-forward) persistente da ativação do 

EGFR/ERK através de uma via de sinalização inesperada, destacando o EGFR 

como um alvo terapêutico potencial para modular a fibrogênese tecidual (9).  

Referente aos nossos achados histológicos, observamos uma evidente 

redução da área intersticial relativa (fibrose e infiltrado inflamatório) nos grupos 

submetidos aos tratamentos medicamentosos, em especial na associação de 

losartana com erlotinib. Corroborando esses resultados, além da recuperação 

parcial e significativa da TFG nos grupos N+D+L e N+D+L+E e uma tendência de 

melhora no grupo N+D+E, houve uma redução significativa dos níveis de proteinúria 

nos grupos tratamento. Já é conhecido o papel da proteinúria como marcador de 
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disfunção e progressão da DRC (20). Assim como no nosso protocolo, Yamamoto 

et al encontraram uma menor excreção de proteínas urinárias em ratos 

nefrectomizados e tratados com erlotinib (14). Nossos resultados permitem concluir 

que o tratamento isolado com losartana ou erlotinib preveniu a lesão renal induzida 

pelo insulto da nefrectomia 5/6 associado à deficiência de vitamina D, com melhora 

significativa nos parâmetros morfológicos e funcionais. A associação entre os 

tratamentos com losartana e erlotinib foi ainda mais eficaz na melhora dos 

parâmetros analisados. 

A citocina TGF-β é reconhecida como mediadora chave da fibrogênese (via 

canônica), estimulando diretamente a expressão das proteínas da MEC e 

promovendo transição epitélio-mesenquimal no rim(25). Em nosso trabalho, um 

importante resultado foi a redução significativa na expressão de TGF-β1, que 

reforça a atenuação das modificações morfológicas presentes nos grupos N+D+L, 

N+D+E e N+D+L+E. Além disso, observamos uma redução da expressão das 

proteínas da MEC (colágeno III e fibronectina), assim como a redução dos 

marcadores de alteração fenotípica mesenquimal (α-SMA e vimentina) no córtex 

renal dos ratos tratados. Entretanto, o foco principal deste nosso trabalho foi o de 

estudar uma outra via na qual a AII está associada com a lesão renal. Neste caso, 

a via de interesse envolve a ativação da TACE e a liberação do TGF-α com 

subsequente ativação do EGFR e indução do processo fibrótico independente dos 

níveis pressóricos (10, 104).  

A sinalização via receptor do EGF está envolvida na regulação de múltiplos 

processos biológicos, incluindo proliferação celular, metabolismo e diferenciação, 

tendo sido reconhecida como alvo terapêutico na terapia anti-câncer em virtude de 

sua expressão aberrante em vários tumores malignos (105). Nas duas últimas 

décadas, surgiram vários trabalhos que avaliaram o papel do EGFR na doença 

renal. Mais recentemente, vem-se acumulando evidências em estudos 

experimentais da participação deste mesmo receptor no desenvolvimento e 

progressão da DRC (103, 105). Os primeiros estudos demonstraram uma ação 

crítica e importante na regeneração renal e recuperação funcional após injúria renal 

aguda (105-107). Contudo, estudos mais atuais revelam que a ativação do EGFR 
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contribui para a patogênese da fibrose renal intersticial, de doenças glomerulares 

incluindo nefropatia diabética, nefropatia hipertensiva, glomerulonefrite e doenças 

tubulares como a doença renal policística (103, 105). Em 2012, Liu et al 

demonstraram que a inibição farmacológica ou queda da expressão gênica da 

atividade do EGFR reduziram significativamente a expressão da α-SMA e a 

deposição de proteínas da MEC como fibronectina e colágeno I no tecido renal (11). 

Os ligantes do EGFR também têm sido associados à promoção de fibrose e 

deterioração renal. Neste nosso protocolo, investigamos os efeitos do erlotinib e da 

losartana na expressão de marcadores relacionados à via alternativa de formação 

de fibrose do EGF, ativada principalmente pela AII. Nossos estudos mostraram a 

princípio um aumento significativo da expressão de TACE e TGF-α no tecido renal 

dos animais do grupo N+D em relação aos demais grupos estudados. Essas 

alterações foram atenuadas pelos tratamentos com losartana e erlotinib 

isoladamente e prevenidas no grupo submetido ao duplo bloqueio. De maneira 

semelhante, Lautrette et al avaliaram a conexão entre o EGFR e a AII em um modelo 

murino transgênico expressando uma isoforma negativa de EGFR no qual os 

animais foram submetidos à nefrectomia unilateral. Os autores utilizaram um inibidor 

de metaloprotease específico para TACE (WTACE2) e fizeram bloqueio do receptor 

AT1 com uso de losartana. Eles demonstraram que a expressão de TGF-α e da sua 

shedase (TACE) foram aumentadas durante a infusão crônica com AII, o que 

resultou em glomeruloesclerose, atrofia tubular e dilatação com formação de 

microcistos e fibrose intersticial acompanhada de proteinúria grave nos animais 

selvagens. Porém, os camundongos que expressavam uma isoforma negativa para 

EGFR apresentaram proteção quanto a lesão renal durante infusão crônica de AII. 

Além disso, a inibição farmacológica com WTACE2 em camundongos selvagens 

também preveniu o acúmulo de TGF-α e TACE, evitando comprometimento do 

interstício renal após a realização da nefrectomia unilateral (10). Ou seja, nesse 

modelo de fibrose renal induzida por AII, observou-se um aumento do TGF-α e da 

sua sheddase TACE, respectivamente. A deleção específica do TGF-α ou a inibição 

da clivagem do TGF-α através do uso de um inibidor específico de TACE reduziu 

de forma significativa o dano renal, sugerindo um papel da proteína TGF-α como 
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fator chave entre a sinalização da AII e a transativação do EGFR durante a 

nefropatia induzida pela AII, independente dos níveis pressóricos (10). Em nosso 

protocolo, também quantificamos o EGF, o EGFR e o p-EGFR no tecido renal dos 

diferentes grupos estudados. Foi demonstrado um aumento significativo na 

quantificação do EGF e da expressão do EGFR e do p-EGFR nos animais do grupo 

N+D. Os tratamentos isolados com losartana ou erlotinib atenuaram a expressão 

desses marcadores nos respectivos grupos estudados. Mais importante, o bloqueio 

duplo losartana+erlotinib preveniu de forma mais efetiva a expressão de EGF, 

EGFR e do p-EGFR. Ou seja, de forma concordante com os estudos experimentais 

já realizados por outros grupos, observamos uma redução significativa na 

expressão do TGF-α, da sua shedase TACE, do EGF, do EGFR e do p-EGFR no 

tecido renal dos animais tratados, porém, de forma mais expressiva e significativa 

no grupo tratado com bloqueio duplo. Tais resultados são compatíveis com os 

achados morfológicos e funcionais do nosso estudo, sugerindo que a redução na 

expressão destes marcadores está associada a um efeito protetor quanto ao 

aparecimento de alterações túbulo-intersticiais crônicas importantes, como a fibrose 

renal descrita anteriormente.   

Aliado a redução na expressão de TGF-β1, TGF-α, TACE, EGF, EGFR, p-

EGFR, colágeno III, fibronectina, α-SMA e vimentina, nosso estudo demonstrou 

ainda uma redução de células inflamatórias no córtex renal dos grupos N+D+L, 

N+D+E e N+D+L+E. Avaliamos a expressão de células CD68+ (macrófagos do tipo 

M1 e M2), a expressão de células CD206+ (subtipo de macrófago M2) e a expressão 

de células CD3+ (células T), o que trouxe informações relevantes ao trabalho. Em 

nosso estudo, observamos um decréscimo significativo das células CD3+ nos 

grupos tratamento em relação ao grupo N+D. Além disso, o duplo bloqueio 

losartana+erlotinib revelou ser mais eficiente em reduzir a expressão dessas células 

no tecido renal. As células CD3+ são importantes agentes da resposta imunológica 

e são caracterizadas por expressarem em sua superfície o complexo TCR (T cell 

receptor)/CD3. Sabe-se que esse complexo está envolvido na transdução de sinal 

e na ativação de células T. Após a sua ativação por antígenos e sinais co-

estimuladores, as células CD3+ orquestram respostas imunes através da 
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diferenciação em vários subconjuntos de células T com diferentes padrões de 

resposta, como, por exemplo,  estímulo a resposta celular imune, via ativação 

macrofágica ou através da produção de anticorpos (108). Vários estudos tem 

demonstrado o importante papel das células T na injúria renal isquêmica e em outras 

doenças renais não imunológicas como a hipertensão arterial e o diabetes (109, 

110). Foi relatado o rápido deslocamento de células T até os rins, de forma precoce 

e em cerca de uma hora após o estabelecimento da injúria renal aguda (111). 

Embora inúmeros estudos tenham avaliado os efeitos dos linfócitos T e B na 

disfunção renal precoce induzida pela injúria por isquemia/reperfusão, seu papel no 

processo de reparo renal permanece ainda sob estudo. Sabe-se, contudo, que o 

recrutamento dos linfócitos T e B ao sítio de injúria facilita a secreção de citocinas 

pró-fibróticas (25, 38). Corroborando essas informações, nossos resultados 

mostram que a redução na expressão das células CD3+ estava associada à queda 

da expressão das citocinas pró-fibróticas TGF-β1, do TGF-α e do EGF. Mais 

importante ainda, podemos destacar que a queda da expressão de células CD3+ e 

das citocinas pró-fibróticas supracitadas refletiram em menor comprometimento do 

compartimento túbulo-intersticial nos animais dos grupos N+D+L, N+D+E e 

principalmente naqueles submetidos ao duplo tratamento losartana+erlotinib.  

 Os macrófagos desempenham um papel crucial na homeostase tecidual e 

resposta imune no tecido renal sadio ou submetido a injúria aguda ou crônica (36). 

É sabido que a infiltração por macrófagos no tecido renal é um achado comum na 

DRC progressiva e há uma correlação entre esse grau de infiltração e a severidade 

da lesão renal (25, 36). Os macrófagos pertencem ao sistema fagocítico 

mononuclear e compreendem uma população heterogênea de células que possuem 

a capacidade de executar uma ampla gama de funções. Em resposta à lesão 

tecidual, os macrófagos são ativados com base em sinais específicos do 

microambiente danificado. A ativação e o estado funcional dos macrófagos 

dependem do estágio de lesão e reparo tecidual, refletindo um espectro dinâmico e 

diversificado de fenótipos de macrófagos (36, 37). Em ratos submetidos a 

nefrectomia 5/6, a infiltração macrofágica já se inicia após uma semana da ablação 

e aumenta conforme o tempo (112, 113). De uma maneira geral, os macrófagos 
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podem ser amplamente classificados em dois subtipos: macrófagos classicamente 

ativados (M1) e macrófagos alternativamente ativados (M2) (36, 37). De fato, 

usando um marcador amplo para macrófagos (M1+M2), nossos dados 

evidenciaram uma redução significativa na expressão de células CD68+ (população 

geral de macrófagos) nos grupos tratamento, principalmente no grupo N+D+L+E, 

em relação ao grupo N+D, indicando um quadro inflamatório mais grave neste último 

grupo. Os macrófagos M1 são considerados pró-inflamatórios devido a capacidade 

de liberar citocinas como interleucinas 1 e 6 e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-

α) e são produzidos após exposição a interferon-gama (INF-γ) ou lipopolissacáride 

(LPS). Por outro lado, os macrófagos M2 possuem função anti-inflamatória e 

expressam arginase, receptor de manose e interleucina-10, dentre outros. Além de 

citocinas inflamatórias, os macrófagos M2 também secretam componentes da MEC, 

o que confere a essas células a função de reparo e remodelamento tecidual (36).  

Ao avaliarmos a subpopulação de macrófagos M2 pela marcação do receptor 

de manose (CD206+), observamos que os tratamentos com losartana ou erlotinib 

não só reduziram a expressão geral de macrófagos (M1+M2) mas também 

contribuíram para o aumento da expressão de macrófagos do subtipo M2. Além 

disso, o duplo bloqueio foi ainda mais efetivo em reduzir a infiltração de macrófagos 

como um todo, além de proporcionar o aumento da expressão dos macrófagos M2 

no tecido renal dos animais do grupo N+D+L+E. Esse resultado mostra que, apesar 

do menor número de macrófagos como um todo (M1+M2) observado nos grupos 

N+D+L, N+D+E e N+D+L+E, provavelmente há um aumento da atividade dos 

macrófagos do subtipo M2 nesses grupos tratados. Ou seja, após a resposta 

inflamatória inicial desencadeada pelo macrófago M1, possivelmente há um 

aumento na atividade anti-inflamatória e remodeladora tecidual exercida pelos 

macrófagos M2, conferindo um provável papel regenerativo destas células no tecido 

renal (36).  Entretanto, o mecanismo pelo qual os macrófagos M1 se convertem para 

o fenótipo M2 é ainda desconhecido. Sabe-se, porém, que é um processo que 

ocorre durante a fase de recuperação, conferindo um papel reparador e de proteção 

tecidual aos macrófagos M2 (36). Referente a análise conjunta da expressão de 

células inflamatórias (CD3+, CD68+ e CD206+), nossos resultados mostram que a 
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redução na expressão total de macrófagos (M1+M2) e células T CD3+ associada 

ao aumento da expressão de macrófagos M2 nos animais dos grupos N+D+L, 

N+D+E e principalmente nos animais do grupo N+D+L+E, contribuíram para o 

menor comprometimento do compartimento túbulo-intersticial e consequente 

formação de fibrose renal.  

Em resumo, nossos resultados mostram que o tratamento duplo L+E foi mais 

eficaz na atenuação das alterações relacionadas à formação de fibrose renal 

observadas no modelo de ablação renal em ratos deficientes em vitamina D. De 

forma geral, observamos nos grupos tratados com losartan e/ou erlotinib prevenção 

da expansão da área intersticial, redução do infiltrado de macrófagos e células T e 

redução da expressão de fatores relacionados à formação de fibrose, tais como 

TGF-β1, TACE, TGF-α, EGF e EGFR. Ainda nesses grupos de animais, houve 

menor expressão de componentes da MEC e de marcadores de alteração 

fenotípica. Importante ressaltar que tais achados foram mais expressivos e 

significativos no grupo de animais submetidos ao tratamento duplo (N+D+L+E).  

Portanto, nosso modelo identifica um papel chave da ativação/transativação 

do EGFR durante a progressão da DRC e demonstra a importância de estudos 

adicionais visando o desenvolvimento de terapias anti-fibróticas alternativas que 

auxiliem nesse processo de retardo da progressão da DRC.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

6. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente protocolo mostram a prevenção de alterações 

túbulo-intersticiais crônicas importantes, como presença de fibrose renal e infiltrado 

inflamatório do interstício nos grupos nefrectomizados e deficientes em vitamina D 

que foram submetidos ao tratamento com losartana ou erlotinib. Além disso, o 

tratamento duplo com losartana e erlotinib foi mais efetivo na prevenção das lesões 

morfológicas e funcionais dos ratos analisados.  
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7. ANEXOS 

 

 

Tabela 1 – Peso corporal, ingestão de água, volume urinário e parâmetros 
funcionais/hemodinâmicos avaliados ao final dos 90 dias de acompanhamento dos 
ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) 
tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E) 
 

 

 N+D N+D+L N+D+E N+D+L+E 

PC 382±16 381±5 374±10 373±12 

Ingestão de água 30,7±0,7 46,2±3,7 47,2±0,2 44,1±5,7 

Cin 0,39±0,02 0,63±0,04a 0,50±0,03 0,60±0,04b 

PAM 163±4 108±2a 147±4cd 107±3ag 

 
 

PC, peso corpóreo (g); Ingestão de água (mL/24h); Cin, clearance de inulina (mL/min/100g); PAM, 
pressão arterial média (mmHg). Valores expressos como média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 
vs. N+D; dp<0,001 vs. N+D+L; gp<0,001 vs. N+D+E. 
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Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos avaliados ao final dos 90 dias de 
acompanhamento dos ratos deficientes em vitamina D (D) submetidos ao insulto da 
nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib (E) ou associação 
losartana+erlotinib (L+E) 
 

 

 N+D N+D+L N+D+E N+D+L+E 

25(OH)D <0,44±0 <0,44±0 <0,44±0 <0,44±0 

Aldosterona  3692±390 1496±319 a 3266±644f 1650±252bi 

PNa 133,9±0,8 134,3±0,8 131,4±0,5 133,9±0,5 

PK 3,9±0,1 4,4±0,1 4,3±0,2 4,7±0,1b 

PCa total 7,50±0,14 7,49±0,11 7,77±0,11 7,78±0,18 

PP 5,4±0,9 5,0±0,2 4,2±0,3 4,8±0,1 

PMg 2,07±0,10 2,05±0,09 2,23±0,12 2,21±0,06 

PTH intacto 1296±348 760±118 602±168 365±56b 

FGF-23 529,8±40,2 458,6±43,6 458,7±34,1 403,7±37,5 

Proteinúria 24,5±2,7 13,8±1,3a 
      
15,8±1,5a 

11,5±0,7a 

 
 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D (ng/mL); Aldosterona plasmática (pg/mL); PNa, concentração 
plasmática de sódio (mEq/L); PK, concentração plasmática de potássio (mEq/L); PCa total, concentração 
plasmática de cálcio (mg/dL); PP, concentração plasmática de fósforo (mg/dL), PMg, concentração 
plasmática de magnésio (mg/dL); PTH intacto plasmático (pg/mL); FGF-23 (pg/mL); Proteinúria 
(mL/24h). Valores expressos como média ± EPM. ap<0,001 e bp<0,01 vs. N+D; fp<0,05 vs. N+D+L; 
ip<0,05 vs. N+D+E. 
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Tabela 3 – Avaliação da expressão proteica pelos métodos de Western blot e 
ELISA ao final dos 90 dias de acompanhamento dos ratos deficientes em 
vitamina D (D) submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com 
losartana (L), erlotinib (E) ou associação losartana+erlotinib (L+E) 

 
 

 N+D N+D+L N+D+E N+D+L+E 

TGF-β1 WB 100,2±2,8 32,4±3,4a 46,7±5,9a 32,5±3,6a 

TGF-β1 
ELISA 

1,44±0.16 1,08±0,16 1,14±0,10 0,85±0,05c 

EGF ELISA 2,12±0.18 1,44±0.27 1,58±0.23 1,05±0.07b 

p-EGFR WB 100,2±2,5 70,7±2,8a 88,5±4,4cd 59,2±3,1afg 

Col III ELISA 6,36±0,30 4,97±0,40b 5,62±0,21 3,81±0,25afh 

 
 

TGF-β1 WB, expressão proteica do fator de crescimento transformador β1 no tecido renal (%); 
TGF-β1 ELISA, quantificação do TGF-β1 no tecido renal  (pg/g de prot); EGF ELISA, quantificação 
do fator de crescimento epidérmico no tecido renal  (pg/g de prot); p-EGFR WB, expressão 
proteica da forma fosforilada do receptor do fator de crescimento epidérmico no tecido renal (%); 
Col III ELISA, quantificação de colágeno III no tecido renal  (pg/g de prot). Valores expressos como 
média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. N+D; dp<0,001 e fp<0,05 vs. N+D+L; gp<0,001 e 
hp<0,001 vs. N+D+E. 
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Tabela 4 – Análise histomorfológica e avaliação imuno-histoquímica em tecido renal 
ao final dos 90 dias de acompanhamento dos ratos deficientes em vitamina D (D) 
submetidos ao insulto da nefrectomia 5/6 (N) tratados com losartana (L), erlotinib 
(E) ou associação losartana+erlotinib (L+E) 

 
 

 N+D N+D+L N+D+E N+D+L+E 

AIR 22,56±0,53 13,14±0,82a 14,71±0,94a 10,46±0,41aeg 

CD206+ 0,11±0,01 0,32±0,02c 0,30±0,04b 0,41±0,05a 

CD68+ 0,94±0,05 0,75±0,03c 0,69±0,04c 0,60±0,06a 

CD3+ 1,05±0,15 0,50±0,06a 0,58±0,04b 0,29±0,02a 

TGF-β1 3,92±0,39 1,90±0,29a 1,84±0,45a 0,83±0,15afi 

TACE 3,98±0,54 2,82±0,29c 2,49±0,23c 1,37±0,17afi 

TGF- α 3,07±0,42 0,84±0,15a 1,62±0,33af 0,20±0,03afg 

EGFR 2,85±0,51 1,50±0,17b 1,79±0,09c 0,71±0,12afi 

Fibronectina 7,40±0,50 3,67±0,31a 3,33±0,15a 2,49±0,13afi 

α-SMA 4,09±0,29 2,33±0,15a 2,73±0,21a 1,19±0,07adg 

Vimentina 3,85±0,29 3,25±0,23 2,73±0,22b 1,94±0,15adi 

 
 
AIR, área intersticial relativa (%); células CD206+ (% de área positiva); células CD68+ (% de área 
positiva); células T CD3+ (% de área positiva); TGF-β1, expressão do fator de crescimento 
transformador β1 (% de área positiva); TACE, expressão da enzima conversora do fator de necrose 
tumoral-α (% de área positiva); TGF-α, expressão do fator de crescimento transformador α (% de 
área positiva); EGFR, expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (% área positiva); 
fibronectina  (% área positiva); α-SMA, expressão da α-actina de músculo liso (% área positiva) e 
vimentina (% de área positiva). Valores expressos como média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 
vs. N+D; dp<0,001, ep<0,01 e fp<0,05 vs. N+D+L; gp<0,001 e ip<0,05 vs. N+D+E. 
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