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RESUMO
Cavaglieri RC. Terapia com células tronco derivadas do líquido amniótico humano na
nefropatia crônica experimental: é possível bloquear a progressão da doença renal
estabelecida? [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2017.
Células tronco mesenquimais (CTm) apresentam potencial para tratamento da doença
renal pela possibilidade de promover regeneração tecidual e recuperação funcional,
possivelmente por seus efeitos parácrinos. Na última década, o líquido amniótico foi
descrito como uma fonte promissora de extração e isolamento de CTm. Alguns estudos
mostraram o efeito renoprotetor das CTm derivadas do líquido amniótico (CTmLA) na
doença renal aguda e crônica, quando inoculadas precocemente. Entretanto, ainda não
foi estudado o efeito da administração de CTmLA em modelo experimental de doença
renal crônica (DRC) com a lesão já estabelecida, situação esta que reproduz melhor a
apresentação clínica da doença nos pacientes. Assim, o objetivo do presente estudo foi
analisar o efeito da inoculação de CTmLA na região subcapsular renal no modelo de
DRC já estabelecido. As CTmLA foram obtidas de pacientes no segundo trimestre de
gestação e isoladas através da sua capacidade de aderência ao plástico. A caracterização
das CTm foi feita por citometria de fluxo e pela diferenciação celular in vitro. O modelo
de DRC utilizado foi o de nefrectomia 5/6 (Nx) que, pela perda de massa renal, evolui
com hipertensão arterial, proteinúria, glomeruloesclerose, fibrose intersticial e perda
progressiva da função renal. Quinze dias após a indução do modelo, estas alterações já
são marcantes e agravam-se com 30 dias. Foram realizados 2 protocolos experimentais:
no protocolo I, os animais Nx com DRC estabelecida receberam dose única de CTmLA
(5x105) na região subcapsular renal e foram acompanhados por 30 e 60 dias de
experimento. No protocolo II, os animais Nx com DRC estabelecida receberam duas
doses de CTmLA (5x105) na região subcapsular renal, no 15° e 30° dia após a
nefrectomia 5/6, e foram acompanhados por 30 dias, totalizando 60 dias de
experimento. Os animais foram subdivididos nos grupos: Sham, ratos submetidos à
cirurgia fictícia; Sham+CTmLA, ratos submetidos à Sham que receberam CTmLA; Nx,
ratos submetidos à nefrectomia 5/6; Nx+CTmLA, ratos Nx que receberam CTmLA.
Para verificar a localização das CTmLA no tecido renal foi realizada a hibridização in
situ para cromossomo XY. Foram realizadas análises dos parâmetros clínicos e
laboratoriais, além de análise histológica, imunohistoquímica, PCR em tempo real e
multiplex. Resultados: as CTmLA cultivadas mostraram grande capacidade de
aderência, crescimento em colônia e de diferenciação em células osteogênicas,
adipogênicas e condrogênicas. A análise por citometria mostrou-se positiva para CD29,
CD44, CD90 e CD105, com uma pequena população de células de CD14, CD34, CD45
e CD117, confirmando a presença preponderante de CTm. Protocolo I: Após 30 dias, a
inoculação de CTmLA, dose única, preveniu a elevação da pressão arterial, da
proteinúria, da glomeruloesclerose, recuperando a expressão dos marcadores de
podócitos, WT-1 e sinaptopodina. Entretanto, não houve efeito benéfico nos níveis de
creatinina sérica e na fibrose intersticial, após 30 e 60 dias. O tratamento com CTmLA
promoveu uma diminuição marcante do número de macrófagos e uma discreta queda
dos leucócitos no infiltrado inflamatório renal, além da diminuição do número de
miofibroblastos no interstício renal. Citocinas pró-inflamatórias foram encontradas em
menor concentração no tecido renal dos animais que receberam CTmLA (IL-1β, TNF-α,

MCP-1 e RANTES). Não houve alteração significativa das citocinas Th1 e Th2, exceto
por um aumento da IL-4 nos animais tratados com CTmLA. Os animais que foram
acompanhados por 60 dias tiveram uma melhora da proteinúria, da glomeruloesclerose,
diminuição do infiltrado de macrófagos e uma melhora da expressão de WT-1. Não
foram observadas diferenças estatísticas nos parâmetros de creatinina sérica e fibrose
intersticial, aos 30 e 60 dias. Protocolo II: Nos animais que receberam a segunda dose
de CTmLA e foram acompanhados por 60 dias observou-se prevenção da elevação da
pressão arterial e da proteinúria, além de uma marcante diminuição da fibrose
intersticial. Em conclusão, o presente estudo mostrou, pela primeira vez, que a terapia
com CTmLA foi capaz de induzir renoproteção nos animais com doença renal crônica
estabelecida. O tratamento com CTmLA pode representar uma nova abordagem
terapêutica bloqueando a progressão da doença renal crônica.

Descritores: células-tronco mesenquimal; líquido amniótico; nefropatias; nefrectomia;
glomérulos renais; citocinas

SUMMARY
Cavaglieri RC. Stem cell therapy in experimental chronic nephropathy: is it possible to
block the progression of renal disease in the established injury? [Thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
Mesenchymal stem cells (mSC) represent therapeutic potential for the treatment of renal
diseases, due to their ability to induce tissue regeneration and functional recovery.
Human amniotic fluid stem cells (AFmSC) are a class of fetal, pluripotent stem cells,
which present characteristics intermediate between embryonic and adult stem cells.
These cells are characterized by the expression of mesenchymal stem cells markers. In
addition, they have the ability to differentiate into lineages of all embryonic germ
layers. They also show high proliferative rates, but do not induce tumor formation.
Therefore, AFmSC are considered to be a very promising cell source and these
characteristics have generated a great interest concerning their potential renoprotective
effects. The aim of this study was to analyze the effects of AFmSC in an experimental
model of chronic kidney disease, the 5/6 nephrectomy model (Nx), after the disease has
been established, in order to more closely resemble the clinical settings in humans.
AFmSC derived from second-trimester amniocentesis were isolated by plastic adhesion.
After 4-7 passages, AFmSC characteristics were confirmed by flow cytometry and by
their ability to differentiate into osteogenic, adipogenic and chondrogenic lineages. Two
experimental protocols were performed: In protocol I, rats underwent 5/6 nephrectomy
(Nx) or sham surgery at day 0, received at day 15 a single dose of hAFmSC (5x105
cells) injected under the renal capsule and were studied at day 30 and 60 days. In
protocol II, rats underwent Nx or sham surgery, and received at days 15 and 30, two
doses of hAFmSC (5x105 cells) injected under the renal capsule, and were studied at
day 60. In both protocols, the animals were subdivided into four groups: Sham, rats
submitted to fictitious surgery; Sham+hAFmSC, Sham rats that received hAFmSC; Nx,
rats submitted to nephrectomy 5/6; Nx+hAFmSC, Nx rats receiving hAFmSC. The
hAFmSC were followed in the renal tissue by in situ hybridization for XY chromosome.
In all the groups, clinical and histological parameters were analyzed by
immunohistochemistry and real-time PCR. Results: AFmSC cultivated demonstrated an
ability to adhere to plastic, to grow in colonies and to differentiate in osteogenic,
adipogenic and chondrogenic cells. Quantitative analysis of cell markers by flow
cytometry showed that isolated cells were positive for CD29, CD44, CD90 and CD105,
with a small population of cells positive for CD14, CD34, CD45 and CD117,
confirming a preponderant presence of mSC. Protocol I: After 30 days, the single dose
of hAFmSC significantly reduced the blood pressure levels, proteinuria,
glomerulosclerosis and improved the expression of podocytes markers, WT-1 and
synaptopodin. A marked decrease on the number of macrophages and a discrete
decrease of leucocyte infiltration, as well as a reduction of interstitial myofibroblasts
was observed. Treatment with hAFmSC significantly reduced some proinflammatory
cytokines (IL1β, TNF-α, MCP-1 and RANTES). No significant difference in Th1 or
Th2 cytokines was observed, except for IL-4 increase in Nx rats treated with hAFmSC.
At 60 days of follow-up, Nx rats treated with hAFmSC presented reduced proteinuria,
glomerulosclerosis and macrophages besides increase in WT-1 expression. No
improvements were observed on serum creatinine and of interstitial fibrosis, after 30

and 60 days. Protocol II: Inoculation of two doses of hAFmSC in Nx rats improved
blood pressure levels, proteinuria and interstitial fibrosis at day 60. In conclusion, the
present study demonstrated, for the first time, that hAFmSC induced renoprotection in
animals with established chronic kidney disease. Treatment with hAFmSC may
represent a novel therapeutic approach for blocking the progression of chronic kidney
disease.

Descriptors: mesenchymal stem cells; amniotic fluid; kidney diseases; nephrectomy;
kidney glomerulus; cytokines
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RESUMO
Cavaglieri RC. Terapia com células tronco derivadas do líquido amniótico humano na
nefropatia crônica experimental: é possível bloquear a progressão da doença renal
estabelecida? [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2017.
Células tronco mesenquimais (CTm) apresentam potencial para tratamento da doença
renal pela possibilidade de promover regeneração tecidual e recuperação funcional,
possivelmente por seus efeitos parácrinos. Na última década, o líquido amniótico foi
descrito como uma fonte promissora de extração e isolamento de CTm. Alguns estudos
mostraram o efeito renoprotetor das CTm derivadas do líquido amniótico (CTmLA) na
doença renal aguda e crônica, quando inoculadas precocemente. Entretanto, ainda não
foi estudado o efeito da administração de CTmLA em modelo experimental de doença
renal crônica (DRC) com a lesão já estabelecida, situação esta que reproduz melhor a
apresentação clínica da doença nos pacientes. Assim, o objetivo do presente estudo foi
analisar o efeito da inoculação de CTmLA na região subcapsular renal no modelo de
DRC já estabelecido. As CTmLA foram obtidas de pacientes no segundo trimestre de
gestação e isoladas através da sua capacidade de aderência ao plástico. A caracterização
das CTm foi feita por citometria de fluxo e pela diferenciação celular in vitro. O modelo
de DRC utilizado foi o de nefrectomia 5/6 (Nx) que, pela perda de massa renal, evolui
com hipertensão arterial, proteinúria, glomeruloesclerose, fibrose intersticial e perda
progressiva da função renal. Quinze dias após a indução do modelo, estas alterações já
são marcantes e agravam-se com 30 dias. Foram realizados 2 protocolos experimentais:
no protocolo I, os animais Nx com DRC estabelecida receberam dose única de CTmLA
(5x105) na região subcapsular renal e foram acompanhados por 30 e 60 dias de
experimento. No protocolo II, os animais Nx com DRC estabelecida receberam duas
doses de CTmLA (5x105) na região subcapsular renal, no 15° e 30° dia após a
nefrectomia 5/6, e foram acompanhados por 30 dias, totalizando 60 dias de
experimento. Os animais foram subdivididos nos grupos: Sham, ratos submetidos à
cirurgia fictícia; Sham+CTmLA, ratos submetidos à Sham que receberam CTmLA; Nx,
ratos submetidos à nefrectomia 5/6; Nx+CTmLA, ratos Nx que receberam CTmLA.
Para verificar a localização das CTmLA no tecido renal foi realizada a hibridização in
situ para cromossomo XY. Foram realizadas análises dos parâmetros clínicos e
laboratoriais, além de análise histológica, imunohistoquímica, PCR em tempo real e
multiplex. Resultados: as CTmLA cultivadas mostraram grande capacidade de
aderência, crescimento em colônia e de diferenciação em células osteogênicas,
adipogênicas e condrogênicas. A análise por citometria mostrou-se positiva para CD29,
CD44, CD90 e CD105, com uma pequena população de células de CD14, CD34, CD45
e CD117, confirmando a presença preponderante de CTm. Protocolo I: Após 30 dias, a
inoculação de CTmLA, dose única, preveniu a elevação da pressão arterial, da
proteinúria, da glomeruloesclerose, recuperando a expressão dos marcadores de
podócitos, WT-1 e sinaptopodina. Entretanto, não houve efeito benéfico nos níveis de
creatinina sérica e na fibrose intersticial, após 30 e 60 dias. O tratamento com CTmLA
promoveu uma diminuição marcante do número de macrófagos e uma discreta queda
dos leucócitos no infiltrado inflamatório renal, além da diminuição do número de
miofibroblastos no interstício renal. Citocinas pró-inflamatórias foram encontradas em
menor concentração no tecido renal dos animais que receberam CTmLA (IL-1β, TNF-α,

MCP-1 e RANTES). Não houve alteração significativa das citocinas Th1 e Th2, exceto
por um aumento da IL-4 nos animais tratados com CTmLA. Os animais que foram
acompanhados por 60 dias tiveram uma melhora da proteinúria, da glomeruloesclerose,
diminuição do infiltrado de macrófagos e uma melhora da expressão de WT-1. Não
foram observadas diferenças estatísticas nos parâmetros de creatinina sérica e fibrose
intersticial, aos 30 e 60 dias. Protocolo II: Nos animais que receberam a segunda dose
de CTmLA e foram acompanhados por 60 dias observou-se prevenção da elevação da
pressão arterial e da proteinúria, além de uma marcante diminuição da fibrose
intersticial. Em conclusão, o presente estudo mostrou, pela primeira vez, que a terapia
com CTmLA foi capaz de induzir renoproteção nos animais com doença renal crônica
estabelecida. O tratamento com CTmLA pode representar uma nova abordagem
terapêutica bloqueando a progressão da doença renal crônica.

Descritores: células-tronco mesenquimal; líquido amniótico; nefropatias; nefrectomia;
glomérulos renais; citocinas

SUMMARY
Cavaglieri RC. Stem cell therapy in experimental chronic nephropathy: is it possible to
block the progression of renal disease in the established injury? [Thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
Mesenchymal stem cells (mSC) represent therapeutic potential for the treatment of renal
diseases, due to their ability to induce tissue regeneration and functional recovery.
Human amniotic fluid stem cells (AFmSC) are a class of fetal, pluripotent stem cells,
which present characteristics intermediate between embryonic and adult stem cells.
These cells are characterized by the expression of mesenchymal stem cells markers. In
addition, they have the ability to differentiate into lineages of all embryonic germ
layers. They also show high proliferative rates, but do not induce tumor formation.
Therefore, AFmSC are considered to be a very promising cell source and these
characteristics have generated a great interest concerning their potential renoprotective
effects. The aim of this study was to analyze the effects of AFmSC in an experimental
model of chronic kidney disease, the 5/6 nephrectomy model (Nx), after the disease has
been established, in order to more closely resemble the clinical settings in humans.
AFmSC derived from second-trimester amniocentesis were isolated by plastic adhesion.
After 4-7 passages, AFmSC characteristics were confirmed by flow cytometry and by
their ability to differentiate into osteogenic, adipogenic and chondrogenic lineages. Two
experimental protocols were performed: In protocol I, rats underwent 5/6 nephrectomy
(Nx) or sham surgery at day 0, received at day 15 a single dose of hAFmSC (5x105
cells) injected under the renal capsule and were studied at day 30 and 60 days. In
protocol II, rats underwent Nx or sham surgery, and received at days 15 and 30, two
doses of hAFmSC (5x105 cells) injected under the renal capsule, and were studied at
day 60. In both protocols, the animals were subdivided into four groups: Sham, rats
submitted to fictitious surgery; Sham+hAFmSC, Sham rats that received hAFmSC; Nx,
rats submitted to nephrectomy 5/6; Nx+hAFmSC, Nx rats receiving hAFmSC. The
hAFmSC were followed in the renal tissue by in situ hybridization for XY chromosome.
In all the groups, clinical and histological parameters were analyzed by
immunohistochemistry and real-time PCR. Results: AFmSC cultivated demonstrated an
ability to adhere to plastic, to grow in colonies and to differentiate in osteogenic,
adipogenic and chondrogenic cells. Quantitative analysis of cell markers by flow
cytometry showed that isolated cells were positive for CD29, CD44, CD90 and CD105,
with a small population of cells positive for CD14, CD34, CD45 and CD117,
confirming a preponderant presence of mSC. Protocol I: After 30 days, the single dose
of hAFmSC significantly reduced the blood pressure levels, proteinuria,
glomerulosclerosis and improved the expression of podocytes markers, WT-1 and
synaptopodin. A marked decrease on the number of macrophages and a discrete
decrease of leucocyte infiltration, as well as a reduction of interstitial myofibroblasts
was observed. Treatment with hAFmSC significantly reduced some proinflammatory
cytokines (IL1β, TNF-α, MCP-1 and RANTES). No significant difference in Th1 or
Th2 cytokines was observed, except for IL-4 increase in Nx rats treated with hAFmSC.
At 60 days of follow-up, Nx rats treated with hAFmSC presented reduced proteinuria,
glomerulosclerosis and macrophages besides increase in WT-1 expression. No
improvements were observed on serum creatinine and of interstitial fibrosis, after 30

and 60 days. Protocol II: Inoculation of two doses of hAFmSC in Nx rats improved
blood pressure levels, proteinuria and interstitial fibrosis at day 60. In conclusion, the
present study demonstrated, for the first time, that hAFmSC induced renoprotection in
animals with established chronic kidney disease. Treatment with hAFmSC may
represent a novel therapeutic approach for blocking the progression of chronic kidney
disease.

Descriptors: mesenchymal stem cells; amniotic fluid; kidney diseases; nephrectomy;
kidney glomerulus; cytokines

I. INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios da Nefrologia é conseguir interromper o processo de
progressão da doença renal ou, pelo menos, retardar o tempo de evolução para a perda
da função total dos rins e suas consequências, que culminam com alta morbidade e
mortalidade.
De acordo com os dados do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em
2016 havia 122.8250 pacientes em diálise, com uma prevalência de 592 pacientes por
milhão da população (www.sbn.org.br). Embora a diálise ainda seja a terapia
substitutiva predominante para os pacientes portadores de doença renal crônica (DRC),
o transplante renal tem uma notável importância. No ano de 2016 foram realizados, no
Brasil, 5.492 transplantes renais (www.abto.org.br), ambos os procedimentos
representam alto custo para o Sistema de Saúde.
A maioria das nefropatias crônicas progressivas está diretamente relacionada às
doenças comuns na população mundial, tais como hipertensão arterial e diabetes
mellitus, o que caracteriza a DRC como um problema relevante de saúde pública. Além
da hipertensão arterial e do diabetes, outras possíveis causas de DRC progressiva são as
glomerulopatias, doenças túbulo-intersticiais, doenças renais hereditárias, entre outras.
A fisiopatologia da DRC está bem descrita na literatura, sendo a redução da
massa renal uma importante causa da alteração morfofuncional, caracterizada pelo
desequilíbrio hemodinâmico nos néfrons remanescentes levando-os à hiperfiltração e à
hipertrofia glomerular (Brenner et. al., 1985; Grams & Coresh, 2013), além de
alterações

histológicas

como

a

expansão

da

matriz

mesangial

levando

à

glomeruloesclerose (Nahas et al., 1997; Nwankwo et al., 2005; Barton & Sorokin,
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2015). Adicionalmente, alterações intersticiais podem ser observadas, como a presença
de um infiltrado leucocitário, de fibrose e atrofia tubular (Nath KA, 1992 e 1998; Eddy
A., 2005; Fragiadaki & Mason, 2011; Duffield J, 2014).
A utilização de estratégias medicamentosas disponíveis atualmente para o
tratamento e/ou o retardo da progressão da DRC, focam em um controle eficiente da
pressão arterial e da proteinúria (Anderson et al., 1985; Graciano et al., 2004; Esposito
et al., 2009; Takakuta et al., 2010; Dellê et al., 2012). Dentre estas medidas, destaca-se
o uso de drogas anti-hipertensivas, particularmente inibidores da enzima de conversão e
bloqueadores de receptores de angiotensina II, que também têm efeito anti-proteinúrico.
Além disso, o uso de imunossupressores (corticosteroides, ciclosporina, ciclofosfamida,
micofenolato mofetil) têm sido indicado em algumas situações, visando um efeito antiinflamatório. No entanto, este tipo de intervenção tem tido sucesso apenas parcial no
retardo e no bloqueio da progressão da doença (Wang et al., 2013; Banki et al., 2012;
Graciano et al., 2004; Fujihara et al., 2000; Fujihara et al., 2005). Assim, até o presente,
não existe nenhum tratamento específico para a DRC e para os pacientes que atingem
estágios avançados da doença. A única alternativa é a terapia renal substitutiva, que
consiste na diálise e transplante renal.
O emprego de modelos experimentais tem permitido uma melhor compreensão
dos mecanismos envolvidos na progressão das doenças renais e, desta forma, tem
possibilitado a investigação de estratégias terapêuticas que interfiram na progressão. A
redução da massa renal em 5/6 (modelo de nefrectomia 5/6) é um dos modelos
experimentais mais utilizados para estudar a nefropatia crônica progressiva. Este
modelo consiste na nefrectomia do rim direito e a ligadura de 2 ou 3 ramos da artéria
renal do rim esquerdo. A lesão induzida por este modelo se caracteriza pelo
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desenvolvimento precoce de proteinúria, hipertensão sistêmica e glomerular e
infiltração de células inflamatórias (Anderson et al., 1985).
Neste contexto, o modelo de nefrectomia 5/6 é interessante para ser usado na
investigação do potencial das CT como uma alternativa terapêutica que possa retardar
ou até mesmo bloquear a progressão da DRC.

I.1. CÉLULAS TRONCO (CT)
I.1.1.

Definição de CT
As CT são células primordiais indiferenciadas e responsáveis pela formação do

embrião e pela manutenção dos tecidos na vida adulta (Anglani et al., 2004; Ricardo &
Deane, 2005). Conceitualmente, as CT apresentam três características fundamentais: 1)
autorreplicação ilimitada, ou seja, capacidade de multiplicar-se gerando cópias idênticas
à célula original durante toda a vida; 2) capacidade de se diferenciar em diferentes
linhagens celulares; 3) capacidade de reconstituir funcionalmente um tecido lesado
(Verfaillie, 2002; Okamoto & Campos, 2004; Dominici et al., 2006; Parekkadan &
Milwid, 2010).

I.1.2.

Classificação das CT quanto à capacidade de diferenciação
As CT são, geralmente, classificadas, de acordo com seu potencial de

diferenciação em: 1) células totipotentes, que podem dar origem a todos os tecidos que
formam o corpo humano, inclusive a placenta e anexos embrionários; 2) células
pluripotentes, podem originar as células dos três folhetos embrionários (ectoderma,
endoderma e mesoderma), mas que são incapazes de gerar placenta e anexos
embrionários; 3) células multipotentes, com capacidade de diferenciar-se em quatro ou
mais linhagens celulares do mesmo folheto embrionário da sua origem; 4) células
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unipotentes, que conseguem diferenciar-se em um único tipo celular (Young & Black,
2004; Schena & Abbattista, 2003; Fortier, 2005).

I.1.3.

Classificação das CT quanto à sua origem

I.1.3.a) Células tronco embrionárias (CTe): As CT embrionárias são CT derivadas de
embriões no estágio de blastocisto. As CT embrionárias são pluripotentes, ou seja, têm a
capacidade de diferenciar-se nos diversos tecidos do adulto (Martin G, 1981; Thomson
et al., 1998; Boyer et al., 2005). As CT embrionárias expressam marcadores celulares
específicos, tais como SSEA-3 e 4 (stage specific embryonic antigen) e TRA-1-60
(tumor rejection antigen), TRA-1-81 e fosfatase alcalina, que são marcadores
característicos de células pluripotentes e células indiferenciadas. As CT embrionárias
expressam também marcadores intracelulares (fatores de transcrição) tais como: OCT-4
(octamer-binding transcription factor), Nanog, SOX-2 e Rex-1. (Thomson & Marshall,
1998; Wright et al., 1996; Boyer et al., 2005; Bagherpoor et al., 2017; Zou et al., 2017).
Apesar do potencial promissor das CTe para o tratamento de várias doenças, restrições
ao seu uso terapêutico têm surgido devido aos riscos de tumorigênese e rejeição
imunológica, além de haver considerações éticas quanto à sua obtenção e utilização
(Thomson et al., 1998; Guan et al., 1999; Odorico et al., 2001; Navarro-Alvarez et al.,
2008; Ding et al., 2012;).

I.1.3.b) Células tronco adultas: São células tronco multipotentes presentes em
praticamente todos os órgãos e tecidos pós-natal. CTa são divididas em CT
hematopoiéticas (CTh) e CT mesenquimais (CTm) (Fortier, 2005; Gurkan & Akkus,
2008; Sudulaguntla et al., 2016). As CTh originam todas as linhagens hematológicas e
participam da reconstituição da população sanguínea. São encontradas na medula óssea
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(MO), fonte clássica das CTh, onde correspondem de 0,05% a 0,1% do total de células
presentes, além estarem presentes no sangue periférico, cordão umbilical e sistema
hematopoiético fetal (Stockerl-Goldstein et al., 2000; Locatelli et al., 2006; Humeau et
al., 1996).
A descoberta de novos marcadores celulares possibilitou caracterizar fenotipicamente as
CTh como positivas para: CD34, CD38; Sca-1; CD117, CD133 e CD150. e negative
para: CD44, CD73, Thy-1, Lin negativa, CD105 e CD135 (Quesenberry & Goldberg,
2017).

I.2. CT MESENQUIMAIS (CTm)
As CTm são células progenitoras não hematopoiéticas que podem diferenciarse em vários tecidos mesenquimais (Dominici et al., 2006). Cohnhein há 130 anos foi o
primeiro a observar e sugerir a possibilidade da medula óssea ser fonte de “fibroblastos”
que depositavam fibras de colágenos como parte do processo de regeneração tecidual.
(Chamberlain et al., 2007; Prockop, 1997).
Em 1968, Friedenstein observou que as células em cultura se tornaram mais
homogêneas e com aspecto fusiforme, eram capazes de crescerem em colônias
(Friedenstein et al., 1976). Em 1980, Castro-Malaspina e colaboradores observaram o
mesmo fenômeno em células isoladas da MO humana (Castro-Malaspina et al., 1980).
Em 1991, foi demonstrado o potencial de diferenciação das células isoladas da
MO em linhagem mesodérmica e, posteriormente em linhagens endodérmica e
ectodérmica, sugerindo um possível papel na regeneração tecidual (Caplan, 1991;
Pittenger et al., 1999).
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Em 2005, para definir o perfil das CTm humanas, a Sociedade Internacional de
Terapia Celular (ISCT) propôs os seguintes critérios mínimos: 1) sejam isoladas com
base nas suas propriedades de adesão à superfície plástica onde são cultivadas; 2)
expressem os antígenos de superfície celular CD105, CD73 e CD90 com positividade
superior a 95%, e não expressem CD45, CD34, CD14, CD11b ou, CD79α ou moléculas
de superfície CD19 e HLA-DR; 3) tenham capacidade de se diferenciar in vitro em
diversas linhagens celulares do tecido conjuntivo, incluindo osteócitos, condrócitos e
adipócitos (Horwitz et al., 2005; Dominici et al., 2006; Horwitz & Dominici, 2008).

I.3. LIQUIDO AMNIÓTICO – FONTE DE CTm
I.3.1.

Líquido amniótico (LA)
O líquido amniótico envolve e protege o feto na cavidade amniótica,

proporcionando um ambiente que permite a movimentação fetal, protege contra
traumatismos e infecções, evita que o cordão umbilical fique vulnerável a fenômenos
compressivos, mantém a temperatura da cavidade amniótica, auxiliando no
desenvolvimento fetal (Zugaib & Nomura, 2012; Calvin & Oyen, 2007). O
desenvolvimento

normal

dos

sistemas

respiratório,

digestório,

urinário

e

muscoloesquelético fetais também é dependente do LA durante a gestação (Da Sacco et
al., 2010). A regulação do volume de LA é um processo dinâmico que depende da
interação entre feto, placenta e o organismo materno. Durante a evolução da gestação, a
contribuição materna diminui gradativamente e a fetal aumenta (Lotgering et al., 1986).
Apesar da membrana amniótica envolvendo o embrião ser observada entre a 7°
e 8a semanas, somente na 12a semana verifica-se a expansão da cavidade amniótica.
Com

o

crescimento

do

embrião,

a

cavidade

amniótica

também

aumenta
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progressivamente de tamanho para acomodar melhor o feto. A produção do LA nas
primeiras semanas de gestação decorre principalmente da passagem passiva de líquidos
através da membrana amniótica (Brace, 1995), com a água seguindo o gradiente
osmótico. Nesse período, o líquido constitui basicamente de um ultrafiltrado do plasma
materno (Abramovichi & Page, 1972).
Entre a 10a e 20a semana, a composição do líquido se assemelha à do plasma
do sangue fetal, sendo que a homeostase entre plasma fetal e o líquido amniótico ocorre
provavelmente por meio da pele (Underwood et al., 2005). Ainda neste período
gestacional, o rim fetal começa a produzir fluidos que levam ao volume do LA durante
o segundo trimestre (Da Sacco et al., 2010). Ao redor de 17 a 20 semanas de gestação,
tem início a queratinização da pele fetal, que se torna impermeável, reduzindo sua
participação na regulação do volume do líquido amniótico (Brace, 1995).
A partir da 20a semana gestacional, a deglutição e a diurese fetal adquirem
papel importante na dinâmica do líquido amniótico (Kurjak et al., 1981). No final do
primeiro trimestre, o néfron fetal apresenta capacidade de excreção de água por meio da
filtração glomerular. Existem evidencias de que os rins do feto funcionam desde a 14a
semana de gestação, mas sua contribuição na formação do LA inicia-se a partir da 20a
semana. Mesmo na maturação fetal, a capacidade de concentrar e modificar o pH da
urina é completamente limitado, de forma que a urina fetal é hipotônica em relação ao
plasma fetal, com baixa concentração de eletrólitos (Hedriana & Mopore, 1994;
Jauniaux et al., 2001). Neste período, a produção de urina aumenta progressivamente,
sendo estimada inicialmente em 2,2 mL/hora, atingindo um volume total de 500 mL/dia
para este período, 12 ml/hora em 32 semanas e 27 ml/hora a termo (Wladimiroff &
Campbell, 1974; Rocha Oliveira, 2001). Outras fontes adicionais importantes do fluido
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amniótico são a face fetal da placenta, o sistema respiratório, o trato gastrointestinal e o
cordão umbilical (Duenhoelter et al., 1976; Olver & Strang, 1974; Mescher et al., 1975;
Minei & Suzuki, 1976; Muller et al., 1994).
O líquido amniótico é praticamente acelular até a 14a semana de gestação. A
partir de então, e até a 32a semana, a quantidade de células aumenta progressivamente,
observando-se aumento brusco na 37a semana. As células descamadas presentes no LA
são úteis há décadas no diagnóstico pré-natal, pela sua composição cromossômica e
genética fetal (Zugaib, 2012). As células em suspensão são heterogêneas quanto ao
formato, tamanho, razão entre citoplasma e núcleo, características citoplasmáticas,
constituindo várias subpopulações que variam de acordo com a idade gestacional,
refletindo assim a maturação fetal e de seus anexos (Gosden et al., 1983).
Essas subpopulações são classificadas em três grupos de acordo com sua
morfologia, sendo elas: células tipo-E epitelióide (células derivadas da pele do feto);
células tipo-AF específica do líquido amniótico (células que produzem estrógeno e
progesterona e são derivadas do tecido placentário); e célula tipo-F fibroblastóide
(derivado do tecido mesenquimal fetal e do fibroblasto dermal (Hoehn et al., 1975). As
células que correspondes estes 3 tipos celulares são: células de descamação da
epiderme, do epitélio do sistema urinário fetal, células intestinais e respiratórias, células
polimorfonucleares, macrófagos e células anucleadas (Lotgering et al., 1986; Gosden et
al., 1983).
Dentre os tipos celulares encontrados no LA, foram identificadas também
CTm, representando uma fonte alternativa para a obtenção de CT para estudos de
terapia celular e medicina regenerativa.
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I.3.2.

CTm derivadas do líquido amniótico (CTmLA)
Em 1990, dois grupos demonstraram a presença de pequenas subcategorias

celulares no LA com potencial de proliferar e diferenciar. Torricelli e colaboradores
foram os primeiros a descreveram a presença de células progenitoras hematopoiéticas
no LA coletado primordialmente na 12a semana de gestação (Torricelli et al., 1993).
Subsequentemente, Streubel e colaboradores foram capazes de diferenciar as células do
LA em miócitos, sugerindo a presença de células não-hematopoiéticas no LA (Streubel
et al., 1996). Posteriormente, foi determinado o perfil fenotípico destas células, bem
como o potencial de diferenciação em várias linhagens, como adipócitos, osteócitos ou
células neuronais, dependendo das condições específicas da cultura (In´t Anker et al.,
2003; Tsai et al., 2004). Em 2003, demonstrou-se que estas células também
expressavam os fatores de transcrição OCT4 e SSEA-4, marcadores específicos de CT
pluripotentes, indicando, assim, que as CTmLA apresentam também características das
células embrionárias (Prusa et al., 2003).
O grupo de Atala e colaboradores, em 2007 revisou a caracterização completa
das CTmLA. Eles demonstraram que estas células, tanto de humanos quanto de
roedores, expressavam marcadores embrionários e de células adultas. Além disso, não
apresentavam variação nos telômeros e cariótipo quando mantidas em cultura e ainda
eram capazes de se diferenciarem, in vitro, em seis linhagens celulares: adipogênica,
osteogênica, miogênica, endotelial, neurogênica e hepática (De Coppi et al., 2007). Em
2010, o mesmo grupo, descreveu com maiores detalhes a composição celular do LA.
Eles identificaram uma população de células mesenquimais metanéfricas (MM) dentro
da população celular do LA, sendo que estas células MM apresentaram marcadores
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específicos para as células precursoras de podócitos, células tubulares epiteliais e
células mesangiais (Da Sacco et al., 2010).
Em 2007, De Coppi e colaboradores, identificaram uma população celular,
caracterizada pela expressão de CD117+ (c-kit) (aproximadamente 1% das células do
LA total). Clones de células do LA c-kit+ foram facilmente expandidos em cultura e
mais de 90% das células expressaram o fator de transcrição Oct4, sendo negativas para
marcadores hematopoiéticos (De Coppi et al., 2007). De acordo com Phermthai e
colaboradores, esta população celular apresenta alto grau de pureza, podendo ser
considerada mais segura para o uso clínico (Phermthai et al., 2010).

I.3.3.

Papel imunomodulador das CTmLA
Embora os mecanismos pelos quais as CTm exerçam seus efeitos biológicos

ainda não tenham sido totalmente esclarecidos, diversas evidencias sugerem que as
CTm exercem um papel imunoprotetor, seja pelo contato célula-célula ou através de
fatores solúveis com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras (Uccelli et
al., 2007).
As primeiras evidências do papel imunoregulador das CTm vêm do trabalho de
Bartholomew e colaboradores, que demonstraram que a administração intravenosa de
CTm, em modelo de transplante de pele em babuínos, foi capaz de promover uma
melhora na sobrevida dos enxertos alogêneicos, de forma similar ao tratamento com
imunossupressores (Bartholomew et al., 2002).
Estudos subsequentes demonstraram que o papel das CTm no sistema imune
pode estar ligado ao bloqueio das funções efetoras e da proliferação e ativação dos
linfócitos T (Di Nicola et al., 2002). Além disso, outros estudos sugerem que esta
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imunoregulação está intimamente ligada ao aumento de células T reguladoras (Tregs),
aumento de linfócitos CD4+ e uma polarização da resposta imune de pró para antiinflamatória (Aggarwal & Pittenger, 2005; Nauta et al., 2006).
Em modelos experimentais de DRC que receberam inoculação de CTm como
tratamento foram observados fenômenos imunomoduladores como a mudança do perfil
da subpopulação de macrófagos M1, conhecidos por seus efeitos pró-inflamatórios, para
M2, macrófagos que possuem efeito anti-inflamatório e atuam no remodelamento
tecidual. Outro fenômeno analisado foi a polarização dos linfócitos T do infiltrado
inflamatório dos animais tratados, de Th1, população considerada pró-inflamatória, para
Th2, considerada predominantemente anti-inflamatória, acompanhada da diminuição da
expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-α, bem como do TGF-β e
aumento da expressão das citocinas, com efeito predominantemente anti-inflamatório,
IL-4 e IL-10 (Semedo et al, 2009).
Utilizando um modelo experimental de necrose tubular aguda, Perin e
colaboradores mostraram que a expressão de citocinas inflamatórias é fortemente
regulada pela inoculação de CTmLA (Perin et al., 2010). A redução da expressão de
moléculas pró-inflamatórias e a alta regulação das citocinas pró-regenerativas resultou
em uma regeneração mais rápida da injúria renal com maior taxa de proliferação das
células tubulares, menor apoptose e melhora nos parâmetros fisiológicos renais.
Corroborando com este estudo, Yoon e colaboradores analisaram in vitro as citocinas
produzidas pelas CTmLA, cultivadas em situação normal, e observaram a presença de
diversas moléculas inflamatórias, tais como IL-8, IL-6, TGF-β, VEGF e outras
moléculas envolvidas na via TGFβ/SMAD (Yoon et al., 2010).
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I.4. TERAPIA COM CT NA DOENÇA RENAL
Estudos em modelos experimentais de doença renal demonstraram o potencial
efeito renoprotetor desta terapia celular além de na regeneração e recuperação da lesão
renal.

I.4.1.

Efeitos da administração de CT em modelos experimentais de IRA
As CTm aparecem como medida promissora para o tratamento da IRA, pois

podem atuar em diversas vias da fisiopatologia da disfunção orgânica. Os mecanismos
pelas quais elas agem ainda precisam ser elucidados. Já é sabido que estas células
podem agir tanto por ação parácrina quanto endócrina, por meio da produção de fatores
de crescimento e citocinas que, por sua vez, agem modulando a resposta imune. Morigi
e colaboradores, foram os primeiros a analisar o papel renoprotetor das CTm e a
documentar seu potencial terapêutico. Em modelo de IRA induzido por cisplatina, as
CTm induziram proteção da função renal e da lesão tubular, enquanto o uso de CTh
(Lin-, cKit+) não apresentou efeitos benéficos contra a injúria renal (Morigi et al., 2004).
A alta capacidade renoprotetora de CTm também foi documentada em modelos
de isquemia/reperfusão, promovendo aumento significativo na proliferação de células
tubulares proximais, redução do número de túbulos afetados por necrose ou apoptose e
recuperação acelerada da função renal (Lange et al., 2005; Tögel et al., 2005; Semedo et
al., 2007). Além disso, a administração de CTm em pacientes, tanto autólogas como
alogênicas, foram seguras e eficazes em IRA (Tögel et al., 2009).
Em camundongos diabéticos imunodeficientes (NOD/SCID), a inoculação de
CTm de cordão umbilical (CTmCU) (5×105 células/animal) protegeu contra o
comprometimento da função renal e da lesão tubular. Além disso, a inoculação de
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CTmCU aumentou a sobrevida dos animais quando comparada à inoculação de
CTmMO (Morigi et al., 2010).
No mesmo modelo de isquemia e reperfusão, CTm de tecido adiposo (TA)
levaram à melhora da função renal, com aumento da depuração da creatinina, melhora
do estresse oxidativo e da lesão no córtex e medula renal (Sheashaa et al., 2016). Os
autores também descreveram a ocorrência de modulação da resposta inflamatória com a
supressão da expressão de IL-1β, TNF-α e proteína inflamatória de macrófagos-1α
(MIP) (Chen et al., 2011; Furuichi et al., 2012).
As CTm secretam um amplo espectro de fatores de crescimento. Tögel e
colaboradores sugerem que VEGF pode ser considerado um fator crítico na
renoproteção oferecida pelas CTm (Tögel et al., 2007). O VEGF, o HGF e o IGF-1
secretados por CTm derivadas da MO contribuem para reparar a lesão renal através da
estimulação da mitose, proliferação e diferenciação de CT residentes e angiogênese
(Tögel et al., 2005; Tögel et al., 2007; Semedo et al., 2009). A produção local dos
fatores de crescimento pelas CTm no tecido lesado provavelmente explica a
superioridade das CTm nos modelos de IRA experimental.

I.4.2.

Efeitos da administração de CT em modelos experimentais de nefropatia
crônica
Embora estudos em animais envolvendo modelos de I/R ou indução química de

IRA tenham demonstrado melhora consistente após a infusão de CTm, a sua eficácia em
modelos de lesão renal crônica é menos clara.
Foi demonstrado pelo nosso grupo de pesquisa que o uso de CTm derivadas da
MO em modelo de nefropatia crônica progressiva por nefrectomia 5/6 bloqueou a
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progressão da doença renal (Cavaglieri et al., 2009). Constatamos que a inoculação de
CTm promoveu efeitos renoprotetores, com melhora da hipertensão arterial, proteinúria,
albuminúria, diminuição da creatinina sérica, além da melhora dos parâmetros
histológicos, efeitos já detectados após 15 dias da indução da lesão e mais consistentes
depois de 30 dias. Resultados semelhantes foram descritos por outros grupos que
também demonstraram uma marcante melhora da função renal (Caldas et al., 2008;
Caldas et al., 2015), histologia renal (Choi et al., 2009; Semedo et al., 2009; Caldas et
al., 2015) e infiltrado leucocitário (Villanueva et al., 2011; Caldas et al., 2015). Além
disso, Semedo e colaboradores demonstraram que o tratamento com CTmMO pode
modular a resposta inflamatória, bem como possuem propriedades imunossupressoras e
de remodelamento tecidual (Semedo et al., 2009).
Bian e colaboradores observaram no modelo de nefrectomia 5/6 que, ao
inocularem uma única dose de CTm derivadas da MO em diferentes tempos (4, 8, 12 e
16 semanas), os animais apresentavam uma melhora da função renal e da lesão
histológica (glomeruloesclerose e lesão tubulointersticial) somente nos animais que
receberam as células com 4 ou 8 semanas após a nefrectomia (Bian et al., 2014).
Em modelo nefrectomia unilateral com sobrecarrega protéica associado à, Wu
e seus colaboradores examinaram a expressão dos marcadores inflamatórios CCL2 e
CCL5. Animais doentes expressaram mais CCL2 e CCL5 nas células tubulares. A
inoculação intravenosa das CTm derivadas da MO uma vez por semana, durante um
mês, atenuou a expressão e diminuiu a presença das proteínas nos túbulos. Em estudo in
vitro, células tubulares renais depois de estimuladas com albumina de soro humano
apresentaram aumento marcante da expressão de reguladores da inflamação e fibrose,
HGF e TSG-6. Ao serem co-cultivadas com CTm, verificou-se redução da expressão
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destes fatores, sugerindo um possível mecanismo para o reparo renal promovido pela
CTm (Wu et al., 2014).
Em modelo de transplante renal com rejeição crônica, a inoculação de CTm
derivadas da MO injetadas na veia caudal na 11a semana após o transplante induziu uma
melhora da histologia renal, fibrose intersticial e atrofia tubular, bem como uma
melhora da infiltração leucocitária. Citocinas inflamatórias e pró-fibróticas tecidual
estavam diminuídas nos animais que receberam tratamento com CT, indicando assim
um efeito benéfico das CTm derivadas da MO, provavelmente resultante de suas
propriedades imunomoduladoras (Franquesa et al., 2012).

I.4.3.

Efeitos da administração de CTmLA na doença renal
O potencial uso das CTmLA como terapia para doenças renais vem sendo

explorado em alguns estudos experimentais nos últimos anos, com resultados
animadores.
Recentemente, Perin e colaboradores mostraram a capacidade das CTmLA
humanas, inoculadas no rim embrionário de rato cultivado ex vivo, de se integrarem às
estruturas renais primordiais (Perin et al., 2007). O mesmo grupo demonstrou, in vivo, a
participação das CTmLA humanas na regeneração renal, em modelo de necrose tubular
aguda. Histologicamente, foi visto uma diminuição do número de células tubulares
necrosadas, redução da apoptose e aumento da proliferação de células epiteliais
tubulares. De acordo com os autores, o principal mecanismo de ação da CTmLA é sua
habilidade em modular a resposta imune, reduzindo a expressão de citocinas próinflamatórias, estimulando a expressão de moléculas anti-inflamatórias e diminuindo o
índice apoptótico (Perin et al., 2010). Resultados semelhantes foram descritos pelo
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grupo de Hauser e colaboradores, que constataram uma diminuição de células
apoptóticas bem como uma maior atividade proliferativa das células tubulares (Hauser
et al., 2010). Al-Husseiny e colaboradores demonstraram uma melhora da função renal
no modelo de nefrotoxicidade induzida por cisplatina. Além disso, o uso de CTmLA
diminuiu significativamente a injúria renal (necrose tubular, atrofia, infiltrado
inflamatório), com marcantes mudanças regenerativas no tecido (Al-Husseiny et al.,
2016).
Em modelo de nefropatia diabética, Rota e colaboradores demonstraram que a
inoculação de CTmLA leva à melhora da lesão e da função tubular, com efeitos
antiapoptóticos e de proliferação tubular, resultando num aumento da sobrevida dos
animais. É importante notar que as CTmLA inoculadas foram encontradas
predominantemente nas regiões peritubulares, e não expressavam marcadores epiteliais.
Ou seja, o efeito sobre a lesão não foi resultado de diferenciação celular, mas
provavelmente da liberação local de IL-6, VEGF e SDF-1 (Rota et al., 2012).
O uso de CTmLA em modelo de DRC ainda é limitado. Entretanto, os
resultados são promissores. Em modelo de síndrome de Alport (camundongos colágeno
4α5-/-), a administração intracardíaca de CTmLA antes do início da proteinúria retardou
a perda da função renal e diminuiu a glomeruloesclerose e fibrose intersticial. Além
disso, nos animais tratados, houve diminuição do recrutamento e ativação de
macrófagos tipo M1 e aumento na proporção de macrófagos tipo M2/M1. As CTmLA
não se diferenciaram em podócito, indicando que o efeito positivo na membrana basal
ocorreu através da modulação parácrina (Sedrakyan et al., 2012).
No modelo de obstrução unilateral de ureter, a inoculação de CTmLA na veia
caudal levou ao aumento da expressão de E-caderina, importante molécula utilizada
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para avaliar a integridade tubular. A expressão de MCP-1 foi reduzida, indicando que as
CTmLA contribuem para atenuar a inflamação e a fibrose intersticial renal (Sun et al.,
2013).
Em 2011, nosso grupo mostrou em animais submetidos à Nx 5/6 com DRC,
que CTmLA inoculadas na cápsula renal proporcionaram um efeito renoprotetor,
caracterizado

por

significante

redução

da

pressão

caudal,

proteinúria,

glomeruloesclerose, infiltrado de macrófagos e miofiobroblastos. Além disso, ao
compararmos os tratamentos com CTmLA e CTm derivadas da MO, constatamos que
as CTmLA foram mais eficientes em diminuir o infiltrado de macrófagos e reduzir a
presença de miofibroblastos no tecido (Noronha et al., 2011).

II. RACIONAL
Apesar dos resultados benéficos observados com o uso de CT na doença renal,
é fundamental avançar na compreensão dos mecanismos envolvidos e dos seus efeitos
biológicos para solidificar sua possível aplicação na prática clínica. Inúmeras questões
continuam abertas: o momento ideal para inocular as CT, a melhor via de inoculação
para que as células migrem e alcancem o local com lesão, o número necessário de
células para que elas exerçam seus efeitos biológicos e o número de doses a ser injetado.
Todas estas questões são importantes e ainda estão sendo investigadas.
Considerando apenas a questão do momento ideal de inoculação, Ninichuk e
colaboradores (Ninichuk et al., 2006) observaram que a inoculação de CTm em animais
com Síndrome de Alport 6 semanas após o nascimento contribuiu para retardar a
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formação de fibrose intersticial, mas não impediu a progressão da DRC. Kunter e
colaboradores (Kunter et al., 2007) administraram CTm 48 horas após a indução da
glomerulonefrite experimental (modelo de Thy 1.1 que induz mesangiólise) constataram
que houve preservação glomerular, bem como da função renal.
Vários trabalhos estudaram o efeito de CT em modelo de Nx 5/6, em situações
diversas. Na tabela 1, estão relacionadas algumas destas publicações. Estudos anteriores
realizados em nosso laboratório, administrando CTm no momento da indução da DRC,
ou seja, no mesmo dia do procedimento cirúrgico de nefrectomia 5/6, mostraram que as
CT, tanto derivadas da MO (Cavaglieri et al., 2009) quanto derivadas do LA (Noronha
et al., 2011), apresentaram efeitos renoprotetores contribuindo para o bloqueio da
progressão da DRC.
Para melhor reproduzir a situação clínica do paciente com nefropatia crônica
progressiva, o presente estudo foi desenhado para infundir CT após o estabelecimento
da DRC experimental. Assim, foi induzido o modelo de nefrectomia 5/6 e só após 15
dias da indução, com a comprovação da doença

instalada, foram iniciados os

tratamentos com CTmLA, administradas na região subcapsular renal, sendo os animais
acompanhados por mais 30 ou 60 dias. Além disso, o protocolo experimental se propôs
a analisar o efeito da administração de 1 dose versus 2 doses de CTmLA.
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TABELA 1. Trabalhos publicados com time points diferentes de inoculação de CT em
modelo de nefrectomia 5/6

ANO

AUTOR

TIPO
CELULAR

TIME
POINT

N° DE
CÉLULA

VIA DE
INÓCULO

PRINCIPAIS
ACHADOS

2009

Cavaglieri et al

CTmMO

Dia 0

0,2x106

Região
subcapsular
renal

Proteinúria
Creatinina sérica
Glomerulosclerose

2009

Choi et al

CTmMO

1° dia

1,0x106

Veia Caudal

Melhora da
Proteinúria
Glomerulosclerose

2009

Semedo et al*

CTmMO

15° dia

0,2x106

Veia Caudal

Melhora da
função renal
Glomerulosclerose
Fibrose Interst.

2010

Lee et al

CTmMO

1° dia

3,0x106

Veia Caudal

Glomerulosclerose
Macrófago

2011

Noronha et al

CTmLA

Dia 0

0,5x106

Região
subcapsular
renal

Proteinúria
Macrófago
Miofibroblasto

2011

Villanueva et
al*

CTmTA

Dia 0

0,5x10

6

Veia Caudal

Creatinina Sérica
Proteinúria
Macrófago
Miofibroblasto

2012

He et al

CTmMO

2° dia

1,0x106

Veia Caudal

Creatinina Sérica
Proteinúria
Fibrose Interst.

10,0x106

Veia Caudal

4a e 8a semana
Melhora da
Função renal
Glomerulosclerose
Fibrose Interst.

1,0x106

Parênquima

Melhora da
função renal
Glomerulosclerose

2014

Bian et al*

CTm

4a
8a
12a
16a
semana

2015

Caldas et al

CTmMO

1° dia

* Infarto de duas artérias renais do rim esquerdo e após 7 dias foi realizado a
nefrectomia do rim direito
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III. OBJETIVO
O objetivo do presente projeto foi estudar, no modelo experimental de DRC
(nefrectomia 5/6) com a doença já instalada, o possível efeito terapêutico das células
tronco mesenquimais derivadas do líquido amniótico (CTmLA), inoculadas diretamente
na região subcapsular renal.

Mais detalhadamente, os objetivos podem ser descritos como:
1) Avaliar o efeito da administração de CTmLA na DRC instalada através da análise
de parâmetros clínico-laboratoriais relacionados à função renal (pressão arterial,
proteinúria e creatinina sérica), parâmetros histológicos renais

(glomeruloesclerose e

fibrose intersticial) e marcadores de podócitos (através da expressão
sinaptopodina) e marcadores de matriz extracelular (colágeno

de

WT-1

e

tipo I e fibronectina).

2) Avaliar o efeito da inoculação de CTmLA no mecanismo celular, através da análise
do número de macrófagos (ED-1), leucócitos (CD43) e miofibroblastos (α-SMA).
3) Analisar o efeito da administração de CTmLA nos mecanismos inflamatórios no
tecido renal, utilizando a técnica de PCR em tempo real e multiplex/luminex,
investigando as proteínas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-2, IFN-γ, bem
como MCP-1 e RANTES, e as citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-10.
4) Comparar o efeito da administração de 1 dose versus 2 doses de CTmLA (no 15° e
30° dia após a Nx) sobre os mesmos parâmetros clínicos-laboratoriais citados
acima.
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS
IV.1. OBTENÇÃO

DE

AMOSTRAS

DE

LÍQUIDO

AMNIÓTICO

(AMNIOCENTESE)
As amostras de líquido amniótico (LA) foram obtidas de pacientes submetidas
aos exames de cariotipagem no segundo trimestre (16a a 20a semana) de gestação no
ambulatório do Serviço de Obstetrícia do Hospital das Clínicas da FMUSP. O cariótipo
normal do feto foi observado como condição primária para inclusão no projeto.
Todos os procedimentos foram realizados de acordo com a aprovação da
Comissão Interna para Avaliação de Projetos de Pesquisa (CIAPP) da Clínica Obstétrica
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(424/15) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da
Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, o que inclui a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP) (132/15). Todas as pacientes
envolvidas neste projeto receberam o termo de consentimento livre e esclarecido
conforme as normas da Comissão de Ética.
Foi realizada uma ultrassonografia para confirmar a idade gestacional, a
localização da placenta, o volume de líquido amniótico, morfologia e vitalidade do feto.
Após este exame inicial, foi realizada uma antissepsia do abdômen materno com
iodopovidona tópica para evitar possíveis infecções e contaminações da amostra. O
procedimento de amniocentese foi realizado conforme esquematizado na figura 1, e para
tal, as pacientes em posição de decúbito dorsal horizontal durante todo o procedimento.
Segundo Crespigny e colaboradores (Crespigny et al., 1990), a utilização de anestesia

21

local não é necessária, visto que 96% das pacientes submetidas à amniocentese não
reportaram dor durante e após o procedimento.

Seringa

Sonda de ultrassom

Bexiga

Placenta
Útero
Líquido amniótico

Colo do útero
Reto

http://www.eurogentest.org

FIGURA 1.

Imagem representativa da amniocentese para a obtenção de líquido
amniótico

A punção foi realizada com a utilização de uma agulha calibre 20 ou 22 gauge
e seringa descartável

de 20 mL,

sempre guiada por ultrassonografia

e,

preferencialmente, sem que houvesse transfixação da placenta. A agulha foi inserida
através da parede abdominal e da parede uterina, atingindo a cavidade amniótica,
sempre com o seu trajeto monitorado pela ultrassonografia, na procura de um grande
bolsão de líquido, distante do feto, de modo a preservá-lo. Após localizá-lo, a guia da
agulha foi retirada, conectada à seringa, iniciando-se assima aspiração da amostra. A
primeira amostra foi desprezada para evitar a contaminação com sangue materno e a
segunda amostra, cujo volume aspirado foi de aproximadamente 30 ml, foi dividida em
duas partes, uma para a realização de cariotipagem (10 mL) e a outra (10-20 ml)
utilizada nesse estudo para o isolamento das CT.
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A agulha foi retirada concomitantemente a uma avaliação por ultrassonografia,
e certificação da ausência de sangramento. Ao fim do procedimento, a paciente
permaneceu em repouso para recuperação e foi orientada a respeito dos possíveis
sintomas pós-procedimento como dor, febre, perda de líquido ou sangramento.

IV.2. ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS CTmLA
IV.2.1. Cultivo e expansão das CTmLA
As CTmLA foram isoladas e processadas em parceria com o Prof. Dr. Sergio
Bydlowski, responsável pelo Laboratório de Genética e Hematologia Molecular do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
conforme protocolo estabelecido pelo próprio laboratório (Janz et al, 2012).
A amostra de LA contida na seringa foi transferida para um tubo Falcon® de
50 mL (Gibco, NY, EUA) e centrifugada a 450 RCF por 10 minutos. Em seguida, o
sobrenadante foi desprezado, o botão celular foi desfeito, lavado com 20 mL de PBS
estéril (NaCl 0,14 M; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 7,1 mM e KH2PO4 1,5 mM) e novamente
centrifugado, para remoção do LA residual.
Após a lavagem, o sobrenadante foi novamente descartado e o botão celular
formado foi ressuspendido em 1 mL de meio de cultura. Uma alíquota desta suspensão
foi separada para contagem celular utilizando o corante de exclusão azul de tripan
(Gibco, NY, EUA) que tem propriedades lipofílicas e penetra pela membrana das
células não-viáveis (mortas), diferenciando-as das células viáveis (vivas). Desta
suspensão, 10µL foram transferidos para um microtubo de 1 mL que continha 90µL de
azul de tripan com azida sódica a 0,01%. O tubo foi homogenizado e 10 µL da diluição
foram colocados em cada face de uma câmara do hemocitômetro. Foram contados 16
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campos, onde se contavam as células não coradas de azul. A média desses campos foi
multiplicada por 10 (diluição com tripan) e por 104 (fator do hemocitômetro). Assim, se
obtinha o número de células viáveis para prosseguir o experimento.
Para o cultivo e expansão as CT foram transferidas para garrafas plásticas,
específicas para o cultivo celular, com 75cm2 de área, e incubadas a 37° C com 5% de
CO2, na presença de meio de cultura α-MEM contendo 16% de soro fetal bovino (SFB)
e 1% de uma solução de antibiótico (100U/mL de penicilina e 100 µg/mL de
estreptomicina). Após 72h de incubação, quando as células desejadas já haviam aderido
ao plástico, o meio de cultura das garrafas foi descartado, carregando consigo as células
não aderentes e substituído por um novo meio com a mesma composição. O cultivo
celular foi monitorado sob microscopia invertida, com trocas do meio de cultura a cada
3 dias e, após as células atingirem confluência de aproximadamente 80%, foram
tripsinizadas, contadas e replaqueadas para a expansão celular.

IV.2.2. Método de tripsinização celular
Após atingirem 80% de confluência, com crescimento em colônia e morfologia
fibroblastóide, o meio de cultura foi desprezado e as células foram lavadas 3 vezes, por
5 minutos, com PBS estéril, para retirar por completo o SFB. Em seguida, foram
adicionados 3 mL de tripsina (Gibco-Invitrogen, Rockville, EUA) com 1 mM EDTA
por garrafa e as células foram incubadas a 37 C por 3 minutos. As garrafas foram
agitadas levemente para o desprendimento total das células e em seguida, para inibir a
ação da tripsina, foi adicionado meio de cultura suplementado com SFB. As células em
suspensão foram transferidas para tubos cônicos (Corning, Corning, NY, EUA) de
15mL e centrifugados (1600rpm por 5 minutos a 4ºC). O sobrenadante foi desprezado e
o botão celular foi ressuspendido em 1mL de meio de cultura completo. O número de
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células viáveis foi determinado utilizando a coloração de azul de tripan, e a partir dessa
contagem as CT foram replaqueadas. O processo de tripsinização e replaqueamento das
células é designado como passagem celular. As células foram cultivadas para uso entre
a 4ª e a 8ª passagem.

IV.2.3. Caracterização das CTmLA por citometria de fluxo
A caracterização fenotípica das células aderentes isoladas das amostras de LA
foi realizada por citometria de fluxo. Os antígenos de superfície expressos pelas células
foram identificados com o uso de anticorpos monoclonais conjugados a um
fluorocrômo, sendo ele isotiocianato de fluoresceína (FITC, fluorescein isothiocyanate),
ficoeritina (PE, phycoeritin) ou ficoeritina-Cy 5.5 (PE-Cy 5.5, phycoeritin-Cy 5.5).
Todos os anticorpos utilizados (adquiridos das empresas Caltag, Invitrogen, Brasil, e
eBioscience, Thermo Fisher Sientific, San Diego, CA, EUA) estão descritos na tabela 2.
TABELA 2. Anticorpos utilizados para caracterização das CTm derivadas de LA, por
citometria de fluxo
ANTICORPOS

ESPECIFICIDADE

FLUOROCROMO
CONJUGADO

Anti-CD29

CTm

PE

Anti-CD44

CTm

APC

Anti-CD90

CTm

PE

Anti-CD105

CTm

PE-Cy7

Anti-CD45

Pan-leucocitário

FITC

Anti-CD14

Monócito

PE

Anti-CD86

Linfócitos T

FITC

Anti-CD31

Endotelial

FITC

Anti-CD34

CTh

APC

Anti-CD117

CTh

PE

ISOTIPO

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG2β

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

Camundongo
IgG1

DILUIÇÃO

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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Controles de marcações inespecíficas foram utilizados para a calibração do
aparelho e análise dos resultados. Beads marcadas com anticorpos conjugados com cada
fluorocromo foram utilizadas para a compensação, evitando falsos positivos devidos a
inevitáveis pequenas sobreposições dos espectros de emissão dos fluorocrômos
utilizados.
As células obtidas e quantificadas como descritas anteriormente foram
ajustadas para a concentração de 2,5x106 por mL. Desta suspensão 100µL foram
transferidos para tubos específicos para citometria (Becton Dickinson, San Jose, EUA),
previamente identificados, e incubadas com os anticorpos conjugados aos fluorocrômos,
por um período de 30 minutos, em campo escuro a 4° C. Em seguida, 1 mL de PBS foi
acrescentado a cada tubo e os tubos foram centrifugados (2000 rpm, por 6 minutos, a 4°
C). O sobrenadante foi descartado por inversão e as células ressuspendidas em 500µL
de solução de 1% de formaldeído em PBS e mantidas sob-refrigeração, ao abrigo da luz,
até o momento da aquisição, dentro de no máximo 24 horas.
Para cada amostra, uma aquisição de 20.000 eventos foi realizada, com a
intensidade de fluorescência captada pelo citômetro de fluxo no aparelho FacsCanto
(Becton Dickinson, San Jose, EUA) e os dados foram analisados no programa
CELLQuestTM (Becton Dickinson, San Jose, EUA). Os resultados foram fornecidos e
analisados na forma de histogramas e em percentual da população celular com reação
positiva para cada anticorpo.

IV.2.4. Diferenciação das CTmLA in vitro
Foram realizados ensaios de diferenciação das CTm para linhagens
osteogênica, adipogênica e condrogênica utilizando os kits StemPro (Gibco by Life
Technologies, Carlsbad, EUA) conforme os protocolos do fabricante. Resumidamente,
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as células foram cultivadas em placas de 6 poços até atingirem aproximadamente 60%
de confluência, quando o meio de cultivo foi substituído pelo meio de crescimento e,
após 4 dias foi trocado novamente pelo meio de indução de diferenciação adequado pelo
tempo indicado de acordo com a diferenciação, osteogênica, adipogênica ou
condrogênica. As células foram então fixadas e coradas de acordo com o protocolo
descrito abaixo.
IV.2.4.a) Diferenciação osteogênica: A diferenciação osteogênica de CTmLA foi
executada seguindo o protocolo de Morigi e colaboradores (Morigi et al, 2004). As
células aderentes foram cultivadas em placas de 6 poços na densidade celular de 5x103
cels/mL, com meio DMEM-low glicose mais SFB a 10%, acrescido de GlutaMax-I
(200mM) e gentamicina (10mg/mL) por 4 dias. A seguir foi realizada a substituição do
meio de cultura por um meio condicionado, próprio para diferenciação osteogênica
STEMPRO® Osteocyte Differentiation Basal Medium, STEMPRO® Osteogenesis
Supplement e gentamicina (10mg/mL). A troca de meio de diferenciação foi realizada a
cada 3 dias pelo período de 21 dias. A placa foi mantida em estufa úmida a 37° C, a 5%
de CO2. Depois de completar o período de incubação, as células foram lavadas com
PBS por 5 minutos e, em seguida, fixadas em paraformaldeído a 4% durante 30
minutos, lavadas com água destilada e coradas com vermelho de alizarina (2g em
100mL de água destilada), em pH 4,2 (A5533; Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA),
durante 5 a 10 minutos e cuidadosamente lavadas com PBS. Os depósitos de cálcio
produzidos pelas células foram visualizadas pela coloração avermelhada intensa.

IV.2.4.b) Diferenciação adipogênica: A técnica para diferenciação adipogênica de
cultura de CTmLA foi realizada a partir de diferentes protocolos testados em nosso
laboratório. As células foram colocadas em placas de 6 poços, na concentração de 5 x
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103 células por poço e mantidas em meio de crescimento DMEM-low glicose mais SFB
a 10%, acrescido de GlutaMax-I (200mM) e gentamicina (10mg/mL), por 4 dias, até
atingirem a confluência de 80%. A partir daí adicionou-se o meio de diferenciação
STEMPRO® Adipocyte Differentiation Basal Medium e STEMPRO® Adipogenesis
Supplement com 5μg/mL de gentamicina. As trocas do meio foram realizadas a cada
três dias, pelo período de 14 dias. Depois de completado o período de incubação, as
células foram fixadas com formalina 4%, por 30 minutos e lavadas com PBS.
Posteriormente, as células foram incubadas por 10 minutos com Oil Red 0,5% (SigmaAldrich, Saint Louis, EUA) para coloração. Os acúmulos lipídicos citoplasmáticos
foram evidenciados na cor vermelha.

IV.2.4.c) Diferenciação condrogênica: A diferenciação condrogênica das CTmLA
ocorreu de forma semelhante à adipogênica. As células foram colocadas na
concentração de 5x10³ em placas de 6 poços e mantidas em meio de crescimento
DMEM-low glicose mais SFB a 10%, acrescido de GlutaMax-I (2mM) e gentamicina
(10mg/mL), por 4 dias. Ao atingirem a confluência de 80%, o meio de cultura foi
substituído por um meio de diferenciação STEMPRO® Condrocyte Differentiation
Basal Medium (1X), STEMPRO® Chondrogenesis Supplement (1X) e gentamicina
(10mg/mL). As trocas do meio foram feitas a cada 3 dias, pelo período de 14 dias. Após
o período de incubação, as células foram fixadas com formalina 4%, por 30 minutos e
lavadas com PBS. Posteriormente as células foram incubadas por 10 minutos com Alien
Blue (Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA) para coloração. A coloração em azul indicará a
síntese de proteoglicanos pelos condrócitos.
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IV.3. MODELO EXPERIMENTAL DE DRC: MODELO DE NEFRECTOMIA 5/6
Este projeto foi realizado mediante aprovação pela Comissão de Ética em Uso
de Animais da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (132/15).
Previamente ao início do procedimento cirúrgico, os ratos Wistar machos
foram pesados e então foram anestesiados por meio da injeção intraperitoneal de uma
solução de associação de cetamina (Ketamin-S, Cristália, Brasil), na dose de 35,6mg/kg,
e xilazina (Rompun, Bayer, Leverkusen, Alemanha) na dose de 5,7 mg/Kg. Em
seguida, foi realizada a tricotomia da região abdominal e assepsia com álcool iodado a
2%. A laparotomia ventral longitudinal mediana, de aproximadamente 5cm, foi
realizada com o auxílio de uma tesoura romba-romba. Em seguida, com a cavidade
abdominal aberta, as vísceras foram rebatidas permitindo a exposição dos rins para a
dissecção da artéria renal esquerda. Dois ou três ramos da artéria renal esquerda foram
ligados com fio de nylon 9-0. Em seguida, as vísceras foram rebatidas para o outro lado
do abdômen para a realização da nefrectomia direita. A artéria e a veia renal direita
foram ligadas com fio de algodão 4-0 e em seguida o rim foi retirado. As vísceras foram
recolocadas na cavidade abdominal e hidratadas com 3 ml de solução fisiológica. Para a
sutura da musculatura abdominal foi usado fio cromado 3-0, utilizando ponto separado
simples. A sutura da pele foi realizada com fio de algodão 4-0.
Os animais usados para controle da nefrectomia, designados como Sham,
também passaram pela pesagem, anestesia, laparotomia. Suas vísceras foram rebatidas,
seus rins e artérias renais foram manipulados. Suas vísceras foram recolocadas na
cavidade abdominal, hidratadas e então foram realizadas as suturas da musculatura e da
pele dos animais.
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Ao término do procedimento cirúrgico, os ratos foram mantidos em gaiolas de
plástico forradas com maravalha sob aquecimento com lâmpada incandescente, por uma
noite com ração própria para roedores e água à vontade. Após esse período os animais
foram alojados em gaiolas comportando até 5 ratos, mantidos à temperatura de 22 C,
num ciclo claro/escuro de 12 horas, alimentados com ração padrão obtida
comercialmente da empresa NUVITAL (Colombo, Brasil) e água ad libitum.

IV.4. INOCULAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS CTmLA NO TECIDO RENAL
IV.4.1. Inoculação das CTmLA na região subcapsular renal
Os animais receptores foram anestesiados como descrito anteriormente e
submetidos à lombotomia esquerda. O rim esquerdo foi acessado e um corte de 5 mm
foi realizado na cápsula renal. A inoculação das CTmLA foi realizada com o auxílio de
um capilar de plástico estéril colocado sob a cápsula renal, e as CTmLA (1x105cel em
10µL) foram injetadas com o auxílio de um micro injetor, constituído de uma seringa de
vidro de 1mL acoplada a uma escala de 0,001mm. A incisão da lombotomia do animal
foi suturada com fio de seda 5,0 (Figura 2).

A

B

C

FIGURA 2. Imagem representativa da inoculação de CT na região subcapsular renal
de ratos
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IV.4.2. Hibridização in situ “FISH”
A técnica foi realizada de acordo com o protocolo do kit para Cromossomo Y e
X (#Z-2120-200 da empresa Zytovision, Bremerhaven, Alemanha). As lâminas foram
tratadas em tampão PBS, formalina e série alcoólica gelada. A desnaturação dos
cromossomos foi realizada em solução de 70% formamida/SSC 2x em banho maria a
72° C. Em seguida, as laminas foram colocadas no termociclador a 85° C por 5 minutos,
e transferida para gelo imediatamente. Após 5 minutos a lâmina foi coberta com
lamínula de plástico e seladas com Rubber Cement (Elmer’s). O processo de
hibridização foi realizado no ThermoBryte™ (ThermoFisher) a 37° C, por 24 horas.
Após esse período foram conduzidas as lavagens de estringência em três soluções de
formamida 50%/SSC 2x e em uma de SSC 2x a 45º C, por 5 min cada. As lâminas
foram contra coradas com DAPI, montadas com glicerol 40%/PBS, lamínula de vidro,
seladas com esmalte incolor e analisadas em microscópio de epifluorescência. Os sinais
de hibridização para as sequencias do satélite alfa do centrômero do cromossomo X
aparecem como sinais de fluorescência verde e para o cromossomo Y aparecem em
sinais fluorescentes de cor-de-laranja.
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IV.5. PROTOCOLOS E GRUPOS EXPERIMENTAIS

Protocolo I - Efeito de 1 dose de CTmLA em DRC instalada

Sham (15d)

Ratos submetidos à cirurgia, sem doença renal e
sacrificados 15 dias após a cirurgia (n=10);

Nx (15d)

Ratos submetidos à nefrectomia 5/6 para o
desenvolvimento da DRC e sacrificados 15 dias após a
cirurgia (n= 10);

Sham (30d)

Ratos submetidos à cirurgia, sem doença renal e
sacrificados 30 dias após a cirurgia (n=16);

Sham+CTmLA (30d)

Ratos Sham que receberam CTm no 15° após a
nefrectomia e sacrificados 30 dias após a cirurgia (n=6);

Nx (30d)

Ratos submetidos à nefrectomia 5/6 para o
desenvolvimento de DRC doença renal crônica e
sacrificados 30 dias após cirurgia (n=20);

Nx+CTmLA (30d)

Ratos Nx que receberam CTm no 15° dia após a
nefrectomia e sacrificados 30 dias após a cirurgia (n=20);

Sham+PBS 1 dose (60d)

Ratos Sham que receberam PBS na região subcapsular
renal, no 15° dia e foram sacrificados 60 dias após a
cirurgia (n=7);

Nx+PBS 1 dose (60d)

Ratos Nx que receberam PBS na região subcapsular renal,
no 15° dia e foram sacrificados 60 dias após a cirurgia
(n=7);

Nx+CTmLA 1 dose (60d)

Ratos Nx que receberam CTmLA na região subcapsular
renal, no 15° dia e foram sacrificados 60 dias após cirurgia
(n=7).
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Protocolo II - Efeito de 2 doses de CTmLA em DRC instalada

Sham 2 doses (60d)

Ratos Sham que receberam PBS na região subcapsular
renal, no 15° e 30° dia e foram sacrificados 60 dias
após a cirurgia (n=7);

Nx 2 doses (60d)

Ratos Nx que receberam PBS na região subcapsular
renal, no 15° e 30° dia e foram sacrificados 60 dias
após a cirurgia (n=7);

Nx+CTmLA 2 doses(60d) Ratos Nx que receberam CTmLA na região subcapsular
renal, no 15° e 30° dia e foram sacrificados 60 dias
após cirurgia (n=7).
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IV.6. DESENHO DO ESTUDO
Protocolo I - Efeito de 1 dose de CTmLA em DRC instalada

Protocolo II - Efeito de 2 doses de CTmLA em DRC instalada

34

IV.7. EUTANÁSIA DOS ANIMAIS E COLETA DE TECIDO
Após 30 dias do procedimento cirúrgico, os animais foram anestesiados com a
solução de cetamina e xilazina via intraperitoneal, como descrito anteriormente. Com os
animais anestesiados, o sangue foi coletado através da punção da veia cava, com auxílio
de uma seringa de 5 mL acoplada a uma agulha de 21G (KDL®, Guarulhos, Brasil).
Imediatamente após a coleta sanguínea, o rim esquerdo de cada animal foi
extraído e seccionado, no eixo transversal, em três fragmentos coronais de
aproximadamente 5mm, um dos quais, destinado à histologia e imunohistoquímica, foi
fixado em solução de Duboscq-Brazil por 40 minutos e transferidos para uma solução
de formol a 4% em tampão fosfato salino por 48 horas e então processado e emblocado,
e os outros dois fragmentos foram, separadamente, congelados em nitrogênio líquido e
destinados à extração de mRNA e proteína. Ao término dos procedimentos, os animais
foram submetidos à eutanásia por meio da punção do ventrículo esquerdo com escalpe
de 19G (KDL®, Guarulhos, Brasil). As amostras de sangue coletadas foram mantidas a
temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugadas a 3000 rpm por 10minutos e
armazenadas a 4° C por até 24h para as dosagens séricas.

IV.8. PRESSÃO ARTERIAL
A pressão arterial sistólica foi aferida ao final do período de acompanhamento,
por dois dias consecutivos, sendo que em cada dia a pressão foi registrada de 3 a 5
vezes. A média das pressões verificadas no último dia foi considerada a pressão arterial
dos ratos em questão. Para tal medida, os ratos foram colocados em sala apropriada no
período da manhã, e a pressão caudal foi aferida em equipamento acoplado a um
transdutor de pressão (RTBP 2000 - Kent Scientific Corporation, Torrington, EUA),
que fornece um sinal analógico. O sinal analógico foi digitalizado e registrado
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utilizando-se um sistema de aquisição e análise dos dados com o programa DASYLab
7.0 (DASYTec, National Instruments Company, Amherst, EUA). As medidas foram
realizadas com os animais acordados e foram consideradas apenas aquelas obtidas em
condição de ausência de movimentação do animal.

IV.9. EXCREÇÃO URINÁRIA DE PROTEÍNA
Na véspera da eutanásia os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas por
24 horas para coleta de urina e registro do volume urinário.
Para a dosagem preliminar da proteinúria foi utilizada uma curva padrão com
diluições crescentes de albumina sérica bovina (Sigma Chemical Co, Saint Louis,
EUA): 0; 0,5mg/mL; 1,0mg/mL e 2,0mg/mL. Para cada tubo, foram adicionados 4,5 ml
de ácido sulfossalicílico a 1% (Sigma Chemical Co, Saint Louis, EUA) e em seguida
0,5 ml do padrão, sendo que para as amostras, ao invés das soluções padrões adicionouse 0,5 ml de urina. Os tubos foram agitados gentilmente para homogeneizar as amostras
e a leitura da absorbância em 530nm foi realizada em um espectrofotômetro (Hitach U2000, Japão). A concentração de proteína nas amostras de urina foi inferida a partir dos
valores de absorbância plotados na curva padrão. A excreção urinária de proteínas em
24 horas foi obtida multiplicando-se a concentração de proteína medida pelo volume
urinário observado.

IV.10. CREATININA SÉRICA
A dosagem da creatinina das amostras de soro foi feita através de um kit
comercial (Labtest, Lagoa Santa, Brasil) baseado na reação de Jaffé-picrato alcalino.
Resumidamente, a creatinina do soro reage com a solução de picrato em meio alcalino,
formando, a 37° C, um complexo de cor amarelada que é medido fotometricamente a
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510 nm. A adição de um acidificante abaixa o pH para 5,0, promovendo a
decomposição do picrato de creatinina, permanecendo inalterada a cor derivada dos
cromogênios, que também é medida fotometricamente. A diferença entre as duas
leituras fornece o valor da creatinina verdadeira, em mg/dL.
A1-A2
Creatinina (não corrigida) =  x 4 mg/dL
Absorbância do Padrão

IV.11. AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA
IV.11.1. Processo de parafinização, corte e desparafinização do tecido renal
Após a coleta e a fixação do tecido renal, o material foi processado e
parafinizado automaticamente, a partir da desidratação em banhos sucessivos de álcoois
com aumento progressivo de concentração (álcool 50%, álcool 70%, álcool 96% (2
banhos), álcool absoluto (2 banhos), seguido da diafanização em 1 banho de álcool
absoluto + xilol e 3 banhos de xilol e finalmente pela imersão em parafina fundida a
60ºC para a parafinização. O material parafinizado foi incluído em blocos/moldes e
permaneceu em temperatura ambiente.
Para a obtenção dos cortes do tecido, os blocos de parafina permaneceram 30
minutos a –20ºC e, em seguida, foram cortados em micrótomo (Reichert Yung Supercut
2065 Leica, Nussloch, Alemanha) com navalhas descartáveis. Os fragmentos, com
espessura de 3 a 4 µm, foram transferidos para lâminas previamente revestidas por
silano 6% (Sigma Chemical Co, Saint Louis, EUA), que foram incubadas a 60ºC por 2
horas para aderência do tecido, e em seguida foram armazenadas a 4ºC.
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Para a realização das colorações histológicas, a parafina foi removida dos
fragmentos de tecido após as lâminas serem aquecidas a 60ºC por 30 minutos e
incubadas em xilol (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 3 banhos de 9 minutos. Em
seguida, as lâminas passaram por 2 banhos em etanol absoluto (Merck, Darmstadt,
Alemanha) para remoção dos restos de xilol, e o tecido foi rehidratado em 2 banhos
sucessivos em etanol 96%, 1 banho em etanol 70% e 1 banho em água destilada.

IV.11.2. Coloração de Ácido Periódico de Schiff para análise de glomeruloesclerose
As lâminas desparafinizadas foram lavadas em água destilada e incubadas em
ácido periódico 1% durante 10 minutos e lavadas em seguida em água destilada. Em
seguida, foram coradas pelo reativo de Schiff (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 45
minutos, em ambiente escuro, e lavadas em água corrente por 10 minutos. A contra
coloração foi realizada com a hematoxilina de Harris por 5 minutos e, após serem
lavadas em água corrente as lâminas foram montadas com lamínulas e meio permanente
Permount (Fisher Chemical, Pittsburgh, EUA).

IV.11.3. Coloração de Tricômio de Masson para análise da fibrose intersticial
As lâminas desparafinizadas foram imersas em solução de hematoxilina de
Harris por 1 minuto e 30 segundos, lavadas em água destilada, incubadas em solução
Cromotrop (0,6g de Cromotrop 2R, 0,3 de Azul de Anilina, 0,8g de Ácido
Fosfotungstico, 1ml de Ácido Acético Glacial e 99ml de água destilada) por 25 minutos
e novamente lavadas em água destilada. As lâminas passaram então pelo processo de
desidratação e diafanização e foram montadas com meio permanente Permount (Merck,
Darmstadt, Alemanha).
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IV.11.4. Análise histológica da glomeruloesclerosee da fibrose intersticial
A coloração do PAS foi utilizada para a avaliação dos índices de esclerose
glomerular (GS) examinando-se sucessivamente um número nunca inferior a 250
glomérulos por lâmina. A frequência de cada categoria de lesão glomerular foi expressa
como porcentagem total do número de glomérulos acometidos (GS%).
Para a avaliação do grau de expansão do interstício renal, a tecido corado pela
técnica de Masson e foi submetido ao método de contagem de pontos. Para esta técnica,
utiliza-se um sistema de microscópio acoplado a um monitor de vídeo com uma ocular
graticulada de 176 pontos. Foram contados os pontos que correspondiam à área de
expansão do interstício e da área tubular, analisando-se 25 campos consecutivos sob um
aumento de 400x. A mesma forma de análise da fibrose foi utilizada para verificar a
dilatação tubular. Os resultados são expressos em porcentagem da área de expansão do
interstício (FI%) e dilatação tubular (DT%).

IV.12. IMUNOHISTOQUÍMICA
Para a realização da técnica de imunohistoquímica, as lâminas foram
desparafinizadas e rehidratadas como descrito anteriormente para histologia, e em
seguida transferidas para solução salina tris-tamponada (TBS, 0,05M Tris e 0,9%
cloreto de sódio pH 7,6). Na tabela 3, estão listados os anticorpos utilizados no presente
projeto. O controle negativo do método foi realizado em todos os experimentos,
omitindo-se os anticorpos primários específicos.
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TABELA 3. Anticorpos utilizados na imunohistoquímica
ANTÍGENO
WT-1
Sinaptopodina
Miofibroblastos
Macrófagos
Leucócitos

TIPO
Monoclonal
camundongo
Monoclonal
camundongo
Monoclonal
camundongo
Monoclonal
camundongo
Monoclonal
camundongo

DILUIÇÃO
1:50
1:800
1:800
1:200
1:100

ORIGEM
Dako,
Carpinteria, EUA
Progen,
Heidelberg, Alemanha
Sigma Chemical,
Saint Louis, EUA
Serotec,
Raleigh, EUA
Serotec,
Raleigh, EUA

IV.12.1. Exposição de epítopos
Durante o processo de fixação pode ocorrer o “mascaramento” de antígenos no
tecido, dificultando assim sua detecção. Para aumentar a exposição antigênica no tecido
analisado, foi utilizada técnica do micro-ondas (para macrófago, leucócito,
miofibroblasto), e a técnica da panela a vapor (para WT-1 e sinaptopodina). A
recuperação de antígenos realizada em tampão citrato pH 6,0(ácido cítrico, 0,001M). No
caso das lâminas que foram para o micro-ondas, foi utilizada a potência de 2400 watts
durante 15 minutos, enquanto que para a técnica de panela a vapor as lâminas foram
mantidas por 30 minutos à uma temperatura de aproximadamente 95° C. Ao término do
processo, as lâminas foram resfriadas lentamente até atingir a temperatura ambiente,
lavadas com água destilada para a retirada do tampão citrato, permanecendo
posteriormente em TBS ou PBS.
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IV.12.2. Identificação de macrófagos, leucócitos e miofibroblastos
Com o objetivo de bloquear as possíveis ligações inespecíficas do complexo
biotina-streptavidina-fosfatase alcalina devidas à presença de biotina endógena no rim,
o tecido foi incubado coberto com solução de avidina (Vector, Burlingame, EUA) por
15 minutos a temperatura ambiente, lavado com TBS por 5 minuto e, em seguida
coberto com suma solução de biotina (Vector, Burlingame, EUA) por 15 minutos, e
então lavado em TBS por 5 minutos.
Para prevenir a ocorrência de ligações inespecífica dos anticorpos utilizados
com outras proteínas do tecido, o tecido incubado com Protein Block Sotuion (Spring
Bioscience, Plessanton, EUA) por 30 minutos antes da adição dos anticorpos primários
específicos mostrados na tabela 3.
A incubação com os anticorpos permaneceu por 12 horas, à 4° C em câmara
úmida. Após lavagem com TBS para retirada do anticorpo não ligado, o tecido foi
incubado por 30 minutos com Universal Biotinilated Link (DAKO, Carpinteria, EUA)
contendo anticorpos secundários anti-camundongo e anti-coelho biotinilados, e em
seguida com o complexo Streptavidin-Biotin-Alcalin Phosphatase (DAKO, Carpinteria,
EUA), por mais 30 minutos. O tecido foi incubado com solução substrato para fosfatase
alcalina (0,54mM naftol fosfato e 2mM levamisole 0,1 M Tris pH 8,2) contendo o
corante FAST RED a 0,001%.
As células positivas para os marcadores estudados apresentam cor
avermelhada. O tempo de revelação para os diversos antígenos variou de 10 a 30
minutos e a contra coloração foi feita com hemalumbre de Mayer (Merck, Darmstadt,
Alemanha).
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IV.12.3. Identificação de marcadores de podócitos
A presença dos marcadores de podócitos, por WT-1 e sinaptopoidina, foi
estudada através da técnica de imunoperoxidase, utilizando o kit NovoLink® (Leica
Novocastra, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido). Após a desparafinização e a
recuperação de antígenos pela técnica da panela a vapor, as lâminas foram incubadas
sucessivamente, por 5 minutos, com as soluções Peroxidase Block Reagent e Protein
Block Solution, para o bloqueio da peroxidase endógena e dos antígenos inespecíficos
presentes no tecido, respectivamente. Em seguida o material foi incubado com os
anticorpos primários, nas concentrações descritas na tabela 3, em câmara úmida a 4ºC
por uma noite. Após lavagem para retirar o excesso de anticorpo, o tecido foi incubado
por 30 minutos com a solução Post Primary Block, seguida por 30 minutos com o
NovoLink Polymer. Todas as etapas foram intercaladas por 2 lavagens de 5 minutos em
TBS, sob agitação.
Para a revelação as lâminas foram incubadas com o cromógeno 3,3’diaminobenzidina (DAB), diluído em DAB Substrate Buffer, por 5 minutos, quando as
células positivas apresentaram cor marrom. O tecido foi contracorado com hemalumbre
de Mayer e as lamínulas foram montadas com meio permanente Permount (Merck,
Darmstadt, Alemanha).

IV.12.4. Análise da imunohistoquímica
Os resultados de imunohistoquímica foram avaliados visando identificar,
localizar e quantificar as células marcadas nos sítios onde cada antígeno fosse
predominante presente: glomérulos, interstícios e túbulos.

42

IV.12.4.a) Quantificação de macrófagos e leucócitos: Para a quantificação de
macrófagos e linfócitos T, foi realizada a contagem do número de células positivas no
córtex renal inteiro, sob o aumento microscópico de 200x. O resultado foi expresso
como a média de células por mm2.
IV.25.4.b) Quantificação de miofibroblastos: Para a avaliação do grau de expansão do
interstício renal foi utilizado um sistema de microscópio acoplado a um monitor de
vídeo com uma ocular graticulada de 176 pontos. Foram contados os pontos que
correspondiam à área de expansão do interstício, analisando-se 25 campos consecutivos
sob um aumento de 200x. Os resultados são expressos em porcentagem da área de
expansão do interstício.
IV.12.4.c) Quantificação de WT-1 e sinaptopodina: Para a quantificação de WT-1 foram
contados os núcleos positivos de 50 glomérulos/caso, sob o aumento microscópico de
400X. A média foi expressa em números de núcleos positivos por glomérulo. Para a
quantificação de sinaptopodina foram fotografados 25 glomérulos de cada animal no
aumento de 400x (Infinity Capture Imaging Software, Lumenera, Ottawa, Canada) e em
seguida a porcentagem da área correspondente aos podócitos foi quantificada com o
software Image ProPlus (Media Cybemetics, Bethesda, EUA).

IV.13. ANÁLISE DE CITOCINAS NO TECIDO
A quantificação das citocinas presentes no tecido foi realizada através do
método multiplex/luminex com o kit MILLIPLEX® MAP (Millipore Corporation,
Billerica, EUA). O painel Rat (cytokine/chemokyne - immunoassay), contendo
anticorpos para quantificar as citocinas IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, INF-γ,
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TNF-α, MCP-1 VEGF e RANTES. Todo ensaio foi desenvolvido de acordo com o
protocolo do fabricante e para tal, as proteínas teciduais foram extraídas previamente.

IV.13.1. Extração de proteína do tecido renal
Para a extração da proteína total do tecido, fragmentos de tecido renal foram
macerados em homogeneizador de vidro, com tampão de lise T-PER (Thermo
Scientific, Waltham, EUA) contendo inibidores de proteases e fosfatases (aprotinina
0,800 nM, leupeptina 20 μM, bestatina 50 μM, pepstatin A 10 μM, E64 15 Μm, AEBSF
1mM, EDTA 5 Mm, fluoreto de sódio, ortovanadato de sódio, pirofosfato de sódio e
beta-glicerofosfato), na proporção de 1,0 ml de tampão para 0,1 g de tecido. O
homogenato obtido foi centrifugado a 10.000 x g, a 4° C por 5minutos. O sobrenadante
foi então coletado e a concentração total de proteína de cada amostra foi determinada
em ensaio colorimétrico com reagente Pierce® 660 (Thermo Scientific, Waltham, EUA)
utilizando como padrão albumina sérica bovina, segundo as instruções do fabricante. As
amostras foram armazenadas em -80° C até o momento das dosagens.

IV.13.2. Reação MULTIPLEX
Para a dosagem das citocinas presentes nas amostras previamente preparadas,
as placas contendo 96 poços tiveram seus filtros lavados com Bioplex Wash Buffer, e
em seguida, foram adicionadas beads conjugadas com os anticorpos anti-citocinas e
lavados com Bioplex Wash Buffer.
As amostras foram então adicionadas de acordo com o sugerido pelo
fabricante, e permaneceram incubadas por 2 horas. As placas foram novamente lavadas
com Bioplex Wash Buffer, e em seguida, foi adicionado em cada poço anticorpo
biotinilado para detecção da citocina por epítopo diferente daquele reconhecido pelo
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anticorpo conjugado às beads. Após 1 hora de incubação novas lavagens foram
realizadas com Bioplex Wash Buffer, terminando com a ressuspensão dos beads e
análise pelo Bioplex Suspension Array System/Luminex (Bio-Rad) utilizando o Software
Bio-Plex Manager, versão 4.0 (Bio-Rad).

IV.14. ANÁLISE GÊNICA TECIDUAL
IV.14.1. Extração de RNA total
RNA total foi extraído das amostras de córtex renal com o reagente Trizol
(Invitrogen, Califórnia, EUA), seguindo-se o protocolo sugerido pelo fabricante. Cada
0,1 g de tecido foi homogenizado com 1 mL de Trizol com auxílio de um dispersador de
tecidos (IKA – Labortechnik Ultra Turrax T25 Janke & Kunkel, Staufen, Alemanha). A
cada mL de homogenato, foram adicionados 200µL de clorofórmio (Merck, Darmstadt,
Alemanha), a mistura foi novamente homogeneizada e mantida por 3 minutos a
temperatura ambiente.
Após a incubação, a mistura foi centrifugada a 12.000xg, a 4° C por 15
minutos. A fase superior contendo RNA foi transferida para um microtubo de 2 mL
contendo o mesmo volume de isopropanol gelado (Sigma Chemical Co, Saint Louis,
EUA). As amostras foram centrifugadas a 12.000xg durante 10 minutos, o sobrenadante
foi descartado, o pellet contendo RNA foi ressuspendido em 1 mL de etanol 70%
(Merck, Darmstadt, Alemanha) e centrifugado novamente a 12.000xg por 10 minutos.
Este procedimento foi repetido e o pellet foi ressuspendido com 50µL de água ultrapura
(Invitrogen, Life Technologies, NY, EUA).
A quantidade de RNA obtido foi determinada através da leitura, em
espectrofotômetro (NanoDrop, Thermo Fisher Scientific, Marietta, EUA), da
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absorbância das amostras no comprimento de onda 260 nm, onde a absorbância de 1
OD corresponde a uma solução pura de RNA, em fita-simples, na concentração de 40
µg/mL. A absorbância das amostras a 280 nm também é determinada, para verificar a
presença de proteínas. Valores da relação Abs260nm/Abs280nm entre 1,7 e 2,0 são
considerados aceitáveis. As amostras de RNA total extraído foram mantidas a -80° C
até a reação seguinte.

IV.14.2. Transcrição Reversa
Todos reagentes utilizados para a reação de síntese do DNA complementar
(cDNA) foram da marca Promega (Promega, San Luis Obispo, EUA). Um microlitro de
oligo dT primer (500 µg/ml) foi misturado a 14 µl da amostra de RNA previamente
diluída a 50 ng/µl. A solução foi aquecida a 70ºC por 5 minutos e resfriada em gelo por
5 minutos. Em seguida, foi acrescentado 5 µl de tampão [5X] (Tris-HCl 250 mm
pH=8,3, KCL 375 mm, MgCl2 15 mm), 2,75 µl de água ultrapura, 1,25 µl de dNTP Mix
(10mm de dATP, dGTP, dCTP e dTTP) e 1 µl (200U) da enzima transcriptase reversa
M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus). A reação foi realizada a 42ºC por 50
minutos, passando posteriormente por um período de 15 minutos a 70ºC para a
inativação da enzima. O cDNA foi mantido em freezer a –20ºC até a realização da
reação de PCR em tempo real.

IV.14.3. RT-PCR Tempo Real
Primers para a obtenção de amplicons com no máximo 250 pb, foram
confeccionados (representados na tabela 4). Para a PCR em tempo real foi utilizado o
kit SYBR GreenEr qPCR SuperMix Universal (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e todas as
reações foram realizadas em duplicatas, no equipamento StepOnePlus™ Real-Time
PCR System (Applied Biosystems, Foster City, EUA)
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Um microlitro de cDNA foi acrescido a 7,5 µL de mix do kit, 0,6 µL de primer
foward (10 µM), 0,6 µL de primer reverse (10 µM), 5,75 µl de água deionizada e 0,15
µl de Rox. A mistura foi aquecida a 50ºC por 10 minutos e depois a 95ºC por 5 minutos,
seguindo 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos, 60ºC por 30 segundos e 72ºC por 30
segundos. A curva de melting foi feita à 65ºC com variação de 1ºC.
A expressão gênica foi determinada como a expressão relativa entre o gene
alvo e o gene housekeeping 18S, calculadas pelo software do aparelho StepOnePlus™
Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, EUA), a partir dos cycle
threshold (CT) das reações.

Para o cálculo dos resultados do PCR em tempo real foi utilizado o método ΔC T, que
utiliza as fórmulas:

ΔCT = CT gene alvo – CT gene endógeno
ΔΔCT = ΔCT do gene alvo – ΔCT do gene endógeno
A variação na taxa da expressão gênica foi calculada como 2-ΔΔCT (Livak et al., 2001)
Ou seja, após determinada a diferença na variação do CT entre o gene alvo e o
gene constitutivo, os valores são normalizados pelo cálculo do seu logaritmo. O erro
padrão foi calculado a partir dos valores normalizados de CT.
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TABELA 4. Sequências dos primers utilizados para o PCR em tempo real

GENE ALVO
18S

WT-1

Sinaptopodina

Colágeno tipo I

Fibronectina

IL-1β

TNF-α

IL-2

IFN-ɣ

IL-6

IL-4

IL-10

PRIMERS
Sense 5’ AGTCCCTGCCCTTTGTACACA 3’
Antisense 5’ GCCTCACTAAACCATCCAATCG 3’
Sense 5’TCCTGGCTCCCCTGGAATCTGTGAA3’
Antisense 5’CTGGAGGGCCTGGTGGACCAG3’
Sense 5’TCCTGGCTCCCCTGGAATCTGTGAA3’
Antisense 5’CTGGAGGGCCTGGTGGACCAG3’
Sense 5´CACCTCCGGACGGAGCAGGA3´
Antisense 5’CTCTTTCGCGCTGGGGTGGG3’
Sense 5’TGACCCAGACTTACGGTGGCA3’
Antisense 5’GGAGTAGAAGGTCCTACCGTTGTAGTG3’
Sense 5’CCTTGTGCAAGTGTCTGAAGCAGC 3’
Antisense 5’GCCACAGCTTCTCCACAGCCA 3’
Sense 5’TGGCCCAGACCCTCACACTCA3’
Antisense 5’GGCTCAGCCACTCCAGCTGC3’
Sense 5’ GCAGCTCGCATCCTGTGTT 3’
Antisense 5’ TGGGTGCGCTGTTGACAA 3’
Sense 5’ TCTGGAGGAACTGGCAAAAGG 3’
Antisense 5’ TCAAGACTTCAAAGAGTCTGAG 3’
Sense 5’ CCGGAGAGGAGACTTCACAGAGGA 3’
Antisense 5’AGCCTCCGACTTGTGAAGTGGTATA 3’
Sense 5 TGGGTCTCAGCCCCCACCTT’ 3’
Antisense 5’ TCCGTGGATACCGTTCCCGGT 3’
Sense 5’TCAGTCACATTTGTTTTCTGCAAA 3’
Antisense 5’ CTGCAAAAGTGGAGCAGTCATT 3’
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IV.15. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram apresentados como média ± SEM (erro médio padrão). A
análise estatística foi baseada na comparação de grupos utilizando-se, para os cálculos o
software GraphPad Prism versão 6.01 (Graphpad Software, La Jolla, EUA). As
diversas variáveis foram testadas para normalidade e em caso positivo foi aplicado o
teste one way ANOVA, com pós-teste de Kruskal-Wallis na presença de diferença
estatística.
A análise estatística foi feita inicialmente entre as variáveis 15d, 30d e 60d de
cada grupo experimental agrupado, como Sham, Nx e Nx+CTmLA, e os três grupos
pertencentes a cada categoria foram comparados entre si. Num segundo momento, os
grupos

experimentais

foram

comparados

de

acordo

com

os

tempos

de

acompanhamentos 15d, 30d e 60d. Foram considerados estatisticamente significativos
quando o valor p foi menor que 0,05.
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V. RESULTADOS
V.1. ISOLAMENTO DE CTmLA DE AMOSTRAS DE AMNIOCENTESE
A padronização do cultivo das CTmLA foi realizada utilizando-se a técnica de
aderência ao plástico, a partir de 5 amostras de LA de pacientes entre 12 e 18 semanas
de gestação. Foram desconsideradas possíveis presenças de hemácias, leucócitos e
células epiteliais durante a contagem celular.
Após 24 horas de cultivo, as células aderidas ao plástico apresentaram
morfologia fibroblastóide e, após 5 dias de cultivo, observou-se uma diminuição no
número de células aderidas, devido ao desprendimento dos tipos celulares não
fibroblastóides, como células epiteliais. Com 10 dias de cultivo, as células apresentaram
uma alta atividade proliferativa e formação de colônias e, com 15 dias de cultivo, a
confluência nas garrafas foi de aproximadamente 80%. Para cada 20 mL de LA, houve a
formação de aproximadamente 150 colônias celulares (Figura 4). Após a primeira
tripsinização, foram obtidas aproximadamente 1 milhão (1x106) de células e nas demais
passagens, cerca de 1 bilhão (1x109) de células, com viabilidade de 95%.
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A

B

C

FIGURA 4. Imagem representativa das células isoladas com formato fibroblastóide
(fibroblast-like colonies), crescendo em colônias após coloração com
Giemsa. A) visão macroscópica das colônias de células; B) Visão
microscópica de uma colônia celular (100x); C) Imagem representativa
das células com característica fusiforme durante o cultivo celular (400x)
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V.2. DIFERENCIAÇÃO CELULAR DAS CTmLA
V.2.1.

Linhagem osteogênica
Sob a ação dos estímulos específicos e condições apropriadas, as CTmLA

primárias foram capazes de se diferenciar em osteoblastos. Acúmulo de cálcio foi
visualizado utilizando-se a coloração Vermelho de Alizarina. A presença da enzima
fosfatase alcalina foi evidenciada com a coloração de fosfatase alcalina (Figura 5).

A

B

C

FIGURA 5. Diferenciação das CTmLA em células da linhagem osteogênica. A)
Células indiferenciadas não apresentaram nenhuma coloração; B)
Coloração vermelha de alizarina para visualização de cálcio; C)
Coloração resultante da atividade da fosfatase alcalina, produzida pelas
células

52

V.2.2.

Linhagem adipogênica
Sob a ação dos estímulos específicos e condições apropriadas, as CTmLA

primárias se diferenciaram em adipócitos, o que foi comprovado pelos depósitos de
lípides no citoplasma, identificados sob a coloração de Oil Red-O (Figura 6).

A

B

FIGURA 6.

C

Caracterização da diferenciação adipogênica das CTm derivadas de LA.
A) Células indiferenciadas não apresentaram nenhuma coloração; B e C)
Vacúolos lipídicos presentes após a coloração de Oil-Red
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V.2.3.

Linhagem condrogênica
Após a utilização de estímulos específicos e mantidas em condições

apropriadas, as CTmLA primárias foram capazes de se diferenciar em condroblastos. A
presença de matriz extracelular de condroblastos, formado por colágeno tipo II,
conderina, decorina e fibromodulina foi detectada através da coloração Alcian Blue
(Figura 7).

A

B

FIGURA 7. Caracterização
da
diferenciação
condrogênica.
A)
Células
indiferenciadas não apresentaram nenhuma coloração B) Presença de
matriz extracelular detectada após a Coloração por Alcin Blue
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V.3. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL POPULACIONAL DAS CTmLA POR
CITOMETRIA DE FLUXO
A população celular mantida em cultura expressou, em alta intensidade, os
antígenos de superfície CD29, CD44, CD90 e CD105 (90%, 80%, 95% e 93% da
população total, respectivamente). Por outro lado, a expressão dos marcadores CD14,
CD31, CD34, CD45, CD86 e CD117 foram de baixa intensidade (apenas 1%, 1%, 11%,
2%. 1% e 8% da população, respectivamente). Os resultados demonstraram que a
população celular apresentava o padrão de imunofenotipagem característica das
CTmLA. A imunofenotipagem está representada abaixo na forma de histograma (Figura
8).

FIGURA 8. Caracterização de marcadores de superfície celular por citometria de
fluxo. CTm foram positivas para CD29, CD44, CD90 e CD105 e
negativas para CD14, CD31, CD34, CD45, CD86 e CD117
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V.4. ESTABELECIMENTO DO MODELO DE DRC
O estabelecimento da DRC após 15 dias da realização da nefrectomia 5/6 foi
confirmado pela análise dos parâmetros clínico-laboratoriais, sendo constatado aumento
da pressão arterial, dos níveis de proteinúria, da creatinina sérica e dos índices de
glomeruloesclerose e de fibrose intersticial (Tabela 5). Além disso, foi observado
redução dos marcadores podocitários WT-1 e sinaptopodina (Tabela 6).
Estes resultados mostram que a administração de CTmLA foi realizada no
momento da lesão renal já estabelecida.

V.5.

EFEITO DE 1 OU 2 DOSES DE CTmLA EM DRC INSTALADA
A Tabela 5 mostra os resultados dos protocolos experimentais dos ratos Wistar

machos que receberam inoculação de 1 ou 2 doses de CTmLA humanas após 15 dias da
nefrectomia 5/6 e que foram acompanhados até completarem 30 e 60 dias após a
cirurgia.
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TABELA 5. Resultados dos parâmetros clínico-laboratoriais e histológicos dos animais que receberam CTmLA após 15 dias da
indução da lesão renal e que foram submetidos a eutanásia após 30 dias e 60 dias de experimento
PA
(mm Hg)

Uprot

Screat

(mg/24 h)

(mg/dL)

FI

GS

(%)

(%)

15d

132±2

12±1

0,4±0,1

Nx

15d

160±3

a

33±5

a

0,9±0,5

a

11±2

Sham

30d

131±2

10±1

0,5±0,5

0±0

0,3±0

Sham+CTmLA

30d

146±3

17±3

0,5±0,5

0±0

0,5±0

Sham

b,d

86±8

b,d

1,0±0,1

b

0±0

24±3

0,3±0
a

b,d

1,3±0a

3,0±0b,d

Nx

30d

183±3

Nx+CTmLA

30d

169±4b,e

43±7 b,e

0,8±0,1b

5±1e

3,0±0b

Sham

60d

137±6

11±2

0,6±0,0

0±0

0,5±0

1 dose

2 doses

c,d

5,6±1c,d,e

185±5

Nx+CTmLA

60d

177±2c

64±13c,f

1,1±0,2c

9±4f

5,3±1c,e,g

Sham

60d

143±6

8±2

0,8±0,0

0±0

1,0±0

Nx

60d

184±12

120±19

1,2±0,1

28±4

c,f

c

c

PA: pressão caudal
Uprot: proteinúria
Screat: creatinina sérica
GS: glomeruloesclerose
FI: fibrose intersticial

60d

149±7
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p<0,05 vs
a
Sham15d
b
Sham30d
c
Sham60d
d
Nx15d
e
Nx30d
g
x+CTmLA30d
h
Nx+CTmLA60d
1dose)
f

Nx60d;

49±12

1,0±0,1

27±5

c,d

60d

Nx+CTmLA

1,2±0,2

c

Nx

f,g,h

116±16

c,d

14±5

5,6±0
2,6±0c,f,h
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V.5.1.

Localização das células inoculadas no tecido renal
A localização das CTmLA no tecido renal de ratos Wistar, das células

inoculadas na região subcapsular renal foi identificada por meio da localização dos
cromossomo X e Y humanos. A análise mostrou que 15 dias após a inoculação de
CTmLA na região subcapsular renal, as células estão localizadas principalmente nos
glomérulos e na área intersticial. As células foram identificadas como XX, pois o sinal
encontrado foi para o par do cromossomo X. As imagens estão representadas abaixo na
Figura 9.

A

B

C

FIGURA 9. Localização da CTmLA no tecido renal. A, B e C) animais Nx 30 dias
que receberam CTmLA humanas diretamente no tecido renal
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V.5.2.

Pressão Arterial
Como esperado, a pressão arterial dos animais do grupo Sham (15d, 30d e 60d)

se mostrou normal e não apresentou variação ao longo do tempo. No grupo Nx, houve
aumento significativo da pressão arterial nos animais 15d, 30d e 60d, caracterizando o
estabelecimento da DRC.
A inoculação de 1 dose de CTmLA preveniu significativamente o aumento da
pressão arterial nos animais Nx30 dias (grupo Nx+CTmLA30d). Aos 60 dias, o
tratamento com 1 dose de CTmLA (grupo Nx+CTmLA60d) não mostrou diferença
significativa com o grupo Nx60d. No entanto, o tratamento com 2 doses de CT,
avaliado após 60 dias, mostrou diminuição significativa dos níveis pressóricos em
comparação ao grupo Nx60d, chegando a níveis semelhantes aos do grupo controle
Sham60d.
Na comparação entre os grupos de animais que receberam CTmLA, os animais
que receberam 2 doses de CTmLA (60d) apresentaram redução significativa dos níveis
de pressão arterial, em relação aos que receberam apenas 1 dose (30d e 60d).

p<0,05 versus:
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FIGURA 10. Pressão caudal nos diferentes grupos
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V.5.3.

Proteinúria
Não houve variação nos níveis de proteinúria nos animais Sham (15d, 30d e

60d). No grupo Nx, ao longo do período estudado, houve aumento marcante na
proteinúria em comparação ao grupo controle, alcançando níveis significativamente
mais elevados aos 60dias comparados aos 15 e 30 dias. Nos animais Nx que receberam
CTmLA houve redução de cerca de 50% dos níveis de proteinúria (p<0,05). Não houve
diferença estatisticamente significante dos níveis de proteinúria entre os animais Nx que
receberam 1 ou 2 doses de CTmLA.
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FIGURA 11. Proteinúria nos animais dos diferentes grupos
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V.5.4.

Creatinina sérica
No grupo Nx houve aumento da creatinina sérica, confirmando o

estabelecimento da DRC. O tratamento com CTmLA não diminuiu os níveis séricos de
creatinina quando comparado com os animais Nx. Entre os animais que receberam
CTmLA, 1 dose ou 2 doses, não foram encontradas diferenças significativas.
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FIGURA 12. Creatinina sérica nos animais dos diferentes grupos
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V.5.5.

Glomeruloesclerose
A análise histológica mostrou que os animais do grupo Nx apresentaram um

aumento do índice de glomérulos esclerosados, comparado com os animais do grupo
Sham. A figura abaixo ilustra cortes histológicos com avaliação da glomeruloesclerose
dos grupos 30 dias (400x).
O tratamento com dose única de CTmLA nos animais com Nx promoveu uma
redução marcante da glomeruloesclerose, observada após 30 e 60 dias de
acompanhamento (p<0,05). A administração de 2 doses de CT também protegeu contra
o desenvolvimento da glomeruloesclerose, porém não foi mais eficaz do que o
tratamento com dose única.
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FIGURA 13. Porcentagem de glomeruloesclerose nos diferentes grupos.
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TABELA 6. Resultados da imunohistoquímica para identificar podócitos (através da
detecção de WT-1 e sinaptopodina) nos diferentes grupos

WT-1
(n° nucl/glom)

Sinaptopodina
(% área cheia)

Sham

15d

11±0

35±4

Nx

15d

6±0a

12±1a

Sham

30d

11±0

47±4

Sham+CTmLA

30d

11±0

36±3

Nx

30d

6±0b

12±1b

Nx+CTmLA

30d

9±0e

26±2b,e

Sham

60d

10±1

49±10

Nx

60d

6±0c

10±3c

Nx+CTmLA

60d

9±0f

30±5c

Sham

60d

10±0

38±7

Nx

60d

5±0

7±1

Nx+CTmLA

60d

7±0c

23±5c

1 dose

2 doses

p<0,05 versus
a
Sham15d
b
Sham30d
c
Sham60d
d
Nx15d
e
Nx30d
f
Nx60d
g
Nx+CTmLA30d
h
Nx+CTmLA60d (1dose)

63

V.5.6.

Marcador podocitário WT-1
Com o objetivo de estudar a lesão glomerular de forma mais criteriosa, foi

investigada a expressão de WT-1, um marcador específico de podócitos.
Experimentos realizados utilizando-se PCR em tempo real, para determinar a
expressão de WT-1 em nível de mRNA em amostras de tecido renal, revelaram uma
expressão significativamente menor de WT-1 nos animais Nx30d comparados aos
animais Sham (0,2±0,4 versus 1,0±0,6, respectivamente; p<0,05). O tratamento com
CTmLA recuperou, de forma significativa, a expressão deste marcador podocitário
(1,0±0,2).

* p<0,05 vs Sham
# p<0,05 vs Nx
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FIGURA 14. Expressão gênica de WT-1, por PCR em tempo real, nos diferentes
grupos
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Experimentos de imunohistoquímica localizaram a expressão de WT-1, em
nível proteico, nos glomérulos, mais especificamente, no núcleo dos podócitos
(fotomicrografias abaixo, aumento 400x). Houve uma perda significativa da expressão
de WT-1 nos animais Nx. O tratamento com 1 dose de CTmLA foi efetivo em aumentar
significativamente a expressão de WT-1, indicando restabelecimento da população de
podócitos, sendo este restabelecimento mantido após 60 dias. A inoculação da 2a dose
de CTmLA não teve efeito adicional na expressão de WT-1.
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FIGURA 15. Expressão de WT-1 nos diferentes grupos
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V.5.7.

Marcador podocitário sinaptopodina
A expressão de sinaptopodina, um marcador específico do citoesqueleto de

podócitos, também foi analisado.
Experimentos realizados utilizando-se PCR em tempo real, para determinar a
expressão de sinaptopodina em nível de mRNA em amostras de tecido renal, revelaram
uma expressão significativamente menor de sinaptopodina nos animais Nx30d
comparados aos animais Sham (0,6±0,3 versus 1,0±0,2, respectivamente; p<0,05). O
tratamento com CTmLA recuperou de forma significativa a expressão deste marcador
podocitário (2,0±0,2).
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FIGURA 16. Expressão gênica da sinaptopodina, por PCR em tempo real, nos
diferentes grupos
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Experimentos de imunohistoquímica localizaram a expressão de sinaptopodina,
nos glomérulos, (fotomicrografias abaixo, aumento 200x). Nos ratos normais (Sham), a
expressão de sinaptopodina foi detectada nos glomérulos. Nos animais Nx, houve
redução significativa da expressão deste marcador. O tratamento com CTmLA
restabeleceu de forma significativa a expressão glomerular de sinaptopodina após 30
dias, mantida após 60 dias. Não houve diferença com a administração de 1 ou 2 doses
de CTmLA.
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FIGURA 17. Expressão de sinaptopodina nos diferentes grupos experimentais
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V.5.8.

Fibrose Intersticial
Os animais submetidos ao modelo Nx evoluíram com comprometimento do

compartimento túbulo-intersticial, caracterizado por marcante fibrose intersticial
(ilustrações abaixo, aumento 200x).
Quinze dias após a indução do modelo (Nx15d), os animais já apresentaram
índices de fibrose intersticial significativamente mais acentuados do que os animais
Sham15d. Ao longo do tempo estudado, a fibrose intersticial agravou-se
progressivamente (no grupo Nx30d e Nx60d). O tratamento com 1 dose de CTmLA não
foi eficaz para bloquear a fibrose intersticial. Entretanto, os animais que receberam 2
doses de CTmLA apresentaram diminuição significativa dos índices de fibrose
intersticial, comparados aos Nx60d.
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FIGURA 18. Porcentagem de fibrose intersticial nos diferentes grupos
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V.5.9.

Colágeno tipo I
A expressão de colágeno tipo I, um componente da matriz extracelular, foi

analisada neste estudo.
Experimentos realizados utilizando-se PCR em tempo real para determinar a
expressão de colágeno tipo I em nível de mRNA em amostras do córtex renal,
revelaram uma expressão significativamente maior de colágeno tipo I nos animais
Nx30d comparados aos animais Sham (2,4±0,3 versus 1,0±0,5, respectivamente;
p<0,05). O tratamento com CTmLA aumentou de forma significativa ainda mais a
expressão deste marcador de fibrose (4,4±0,4).
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FIGURA 19. Expressão gênica de colágeno tipo I, por PCR em tempo real, nos
diferentes grupos.
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V.5.10. Fibronectina
A expansão intersticial renal também foi investigada por PCR em tempo real
para determinar o nível de expressão da fibronectina, outro componente da matriz
extracelular.
A expressão de fibronectina aumentou nos animais Nx30d comparados aos
animais Sham (2,0±0,4 versus 1,0±0,5, respectivamente; ns). O tratamento com
CTmLA aumentou, de forma significativa, a expressão deste marcador de fibrose
(3,3±0,5; p<0,05 vs Sham).
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FIGURA 20. Expressão gênica do fibronectina, por PCR em tempo real, nos diferentes
grupos.
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TABELA 7. Resultados da imunohistoquímica para miofibroblastos (-SMA),
macrófagos (CD68) e leucócitos (CD43) nos diferentes grupos

Miofibroblastos Macrófagos
(cels/mm2)

(%)

Leucócitos
(cels/mm2)

Sham

15d

1±0

14±2

13±1

Nx

15d

5±1a

41±10a

22±3

Sham

30d

0±0

12±2

15±2

Sham+CTmLA

30d

0±0

6±2

16±2

Nx

30d

10±1b,d

51±5b

32±3b

Nx+CTmLA

30d

3±1b,e

16±4e

22±2e

Sham

60d

1±0

3±2

23±5

1 dose

2 doses

11±1

c,d

60±10

c

57±6c,d,e

Nx

60d

Nx+CTmLA

60d

5±2c,f

10±4f

57±2c,g

Sham

60d

-

3±1

24±2

Nx

60d

-

55±11

43±3

Nx+CTmLA

60d

-

52±9c,g,h

34±10h

p<0,05 versus
a
Sham15d
b
Sham30d
c
Sham60d
d
Nx15d
e
Nx30d
f
Nx60d
g
Nx+CTmLA30d
h
Nx+CTmLA60d (1dose)
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V.5.11. -SMA (Miofibroblastos)
A expressão de α-SMA mostrou-se constitutiva em células da musculatura lisa
vascular do tecido renal, a qual não foi contabilizada na presente análise. O aumento
significativo da expressão intersticial de α-SMA nos animais do grupo Nx indica a
presença de miofibroblastos no interstício renal (ilustrações abaixo, aumento 200x). O
tratamento com 1 dose de CTmLA promoveu a redução deste parâmetro de forma
significativa aos 30 dias e 60 dias.
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FIGURA 21. Resultados da expressão de -SMA no tecido renal dos diferentes grupos,
refletindo o número de miofibroblastos intersticiais
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V.5.12. Macrófagos (CD68+)
Macrófagos foram identificados em todos os compartimentos renais, porém, de
forma mais expressiva, no interstício renal. Os animais Nx apresentaram aumento
gradativo do infiltrado do número de macrófagos no interstício renal. O tratamento com
uma dose de CTmLA reduziu significativamente o número de macrófagos, aos 30 e 60
dias. Nos animais Nx que receberam 2 doses de CTmLA, o infiltrado de macrófagos foi
elevado, semelhante ao do grupo Nx (ilustrações abaixo, aumento 200x).
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FIGURA 22. Resultados da média do número de macrófagos no interstício renal nos
diferentes grupos
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V.5.13. Leucócitos (CD43+)
Leucócitos foram localizados infiltrando o interstício renal dos animais de
todos os grupos experimentais. No entanto, os animais submetidos à nefrectomia 5/6
apresentaram aumento gradativo do número de leucócitos ao longo do período estudado
(ilustrações abaixo, aumento 200x). O tratamento com 1 dose de CTmLA reduziu o
número de leucócitos aos 30 dias, mas após 60 dias de seguimento o infiltrado foi
restabelecido. O infiltrado leucocitário nos animais que receberam 2 doses de CTmLA,
foi observada uma tendência à redução.
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FIGURA 23. Média do número de leucócitos CD43+ no interstício renal dos diferentes
animais dos diferentes grupos
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V.5.14. MCP-1 e RANTES
Para avançar no estudo dos mecanismos celulares envolvidos na inflamação
renal dos animais com DRC tratados com CTmLA após 30 dias de experimento, foi
realizado o ensaio multiplex/luminex® xMAP® para dosar as concentrações dos
mediadores MCP-1 e RANTES. Houve aumento nas concentrações de ambos os
marcadores no córtex renal dos animais Nx após 30 dias, sendo que as concentrações,
em valores absolutos, de RANTES foram maiores que as de MCP-1. A administração
de CTmLA nos animais resultou em diminuição significativa das concentrações destes
marcadores (Tabela 9 e Figura 21).

TABELA 8. Concentração das quimiocinas MCP-1 e RANTES quantificadas por
multiplex no tecido renal dos animais 30 dias após cirurgia

MCP-1

RANTES

(pg/mL)

(pg/mL)

Sham

10±2

330±85

Nx

36±5*

1092±217*

Nx+CTmLA

17±4±#

415±44#

100

1000

*

50

*

(p g /m L)

1500

RAN TES

150

(p g /m L)

M CP1

* p<0,05 vs Sham
# p<0,05 vs Nx

#

500

#

0

0

Sham

Nx

N x+CTm LA

Sham

Nx

N x+CTm LA

FIGURA 24. Concentração dos marcadores MCP1 e RANTES no tecido renal dos
animais dos grupos estudados
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TABELA 9

Resultados da expressão gênica (PCR-tempo real) e proteica (multiplex) das citocinas pró e anti-inflamatórias no tecido
renal dos animais após 30 dias de experimento

EXPRESSÃO GÊNICA

EXPRESSÃO PROTEICA

(expressão relativa/18S)

(pg/mL)

Sham

Nx

Nx+CTmLA

Sham

Nx

Nx+CTmLA

IL-1β

1,0±6

1,2±0,5

3,0±0,3

50±5

103±8*

76±8#

TNF-α

1,0±0,4

1,1±0,4

2,1±0,4

3±0

5±0*

3±0#

IL-6

1,0±0,3

1,4±0,4

4,6±0,4

380±41

461±61

328±39

IL-2

1,0±0,5

0,8±0,3

2,6±0,4

19±3

27±3

20±2

INF-ɣ

1,0±0,7

3,5±0,5

4,9±0,4

36±5

67±13

37±5

IL-4

1,0±0,5

0,7±0,5

2,5±0,5

16±1

24±4

20±3

IL-10

1,0±0,6

0,8±1,0

2,5±0,5

14±2

20±3

16±2

* p<0,05 vs Sham
# p<0,05 vs Nx
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V.5.15. Citocinas pró-inflamatórias no tecido renal
Para estudar os mecanismos moleculares envolvidos no microambiente renal
dos animais com DRC tratados com CTmLA, foram realizados ensaios de PCR em
tempo real e de multiplex/luminex®, avaliando as citocinas pró-inflamatórias IL-1β,
TNF-α e IL-6.
Experimentos realizados utilizando-se PCR em tempo real para determinar a
expressão das citocinas IL-1β, TNF-α e IL-6 revelaram valores semelhantes entre os
grupos Sham30d e Nx30d. O tratamento com CTmLA aumentou estas citocinas em
relação aos animais Nx, porém não significativo (Tabela 7 e Figura 25).
Com relação à análise por multiplex/luminex®, um aumento significativo nas
concentrações de IL-1β e TNF-α foi observado nos animais Nx após 30 dias quando
comparados aos animais Sham 30 dias. A administração de CTmLA em Nx resultou em
diminuição significativa das concentrações destas proteínas (Tabela 7 e Figura 25).
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* p<0,05 vs Sham
# p<0,05 vs Nx
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4

T N F -

(E x p r e s s ã o r e la t iv a / 1 8 S )

T N F -

N x+CTm LA
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FIGURA 25. Expressão gênica e concentração proteica de IL-1β, TNF-α e IL-6 no
tecido renal dos animais dos grupos 30 dias
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V.5.16. Citocinas Th1 e Th2 no tecido renal
Experimentos de PCR em tempo real para avaliar a expressão das citocinas IL2, INF-ɣ, IL-10 e IL-4 em amostras do córtex renal dos animais dos diferentes grupos
estudados não revelaram diferenças entre os animais dos grupos controle e Nx. O
tratamento com CTmLA promoveu aumento da expressão de IL-4 (p<0,05 vs Nx) e
uma tendência de aumento da expressão de IL-10 (ns vs Nx) (Tabela 7 e Figura 26).
A quantificação destas citocinas no córtex renal dos animais dos mesmos
grupos experimentais em experimentos de multiplex/luminex, não mostrou diferença
estatística entre os grupos. Entretanto, houve uma tendência de aumento na
concentração de INF-ɣ nos animais Nx e de diminuição nos animais tratados com
CTmLA (Tabela 7 e Figura 26).
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FIGURA 26. Expressão gênica e concentração proteica de IL-2, INF-ɣ, IL-4 e IL-10 no
tecido renal dos animais dos grupos 30 dias
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VI. DISCUSSÃO
CTm possuem potencial terapêutico para diferentes doenças devido à sua
capacidade de modulação do microambiente da lesão, favorecendo a regeneração
tecidual e a recuperação funcional. Este importante aspecto vem motivando o estudo de
CT como possível terapia em diferentes modelos experimentais de lesão renal.
Em estudo anterior do nosso laboratório, foi analisado o efeito de CTm
derivadas de MO no modelo de DRC, com resultados animadores, mostrando que a
terapia com CT tem efeitos renoprotetores. No presente estudo, optou-se pelo uso de
CTm derivadas de outra fonte, no caso, do LA. Esta importante fonte de CT foi
investigada pela fácil obtenção deste material, considerando-se que amniocenteses são
realizadas de rotina e que, após cariotipagem, este rico material é descartado. Além
disso, as características das CTmLA, que têm alta taxa de proliferação in vitro,
características de CTe e de CTm, tornam estas CT atraentes para possíveis usos
terapêuticos.
O presente estudo teve também como objetivo principal analisar o possível
efeito renoprotetor da inoculação de CTmLA em modelo de nefrectomia 5/6 com lesão
já instalada, visando a possibilidade de ser considerada uma alternativa para o
tratamento das doenças renais. Esta estratégia objetivou mimetizar a situação
encontrada na prática clínica, na qual os pacientes com DRC são diagnosticados com a
doença já instalada e muitas vezes em estágio avançado. Um dos modelos experimentais
que melhor reproduz os achados clínicos dos pacientes com DRC é o modelo Nx 5/6,
por seu caráter progressivo. Este modelo consiste na redução de 5/6 da massa renal,
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levando ao desenvolvimento de hipertensão arterial, proteinúria e glomeruloesclerose,
além de inflamação e fibrose intersticial.
O isolamento das CTmLA foi realizado primeiramente pela sua capacidade de
aderência à superfície plástica e, em seguida, foram realizados experimentos para
confirmar o perfil da população celular isolada. Como não existe um marcador
específico para definir a população de CTm, foi necessário fazer o uso combinado de
critérios de inclusão e exclusão. As células isoladas expressaram intensamente os
marcadores CD29, CD44, CD90 e CD105 e fracamente os marcadores CD14, CD31,
CD34, CD45 e CD117. As células isoladas confirmaram sua plasticidade através de
ensaios de diferenciação in vitro, nas linhagens osteogênicas, adipogênicas e
condrogênicas. Estes resultados confirmaram o perfil de CTm e estão em concordância
com diversos trabalhos publicados anteriormente (Pittenger et al., 1999; De Coppi et
al., 2007; Mias et. al., 2008; Sun et. al., 2008; Noronha et al., 2011; Janz et al., 2012).
Embora a técnica de isolamento de CTmLA utilizada seja relativamente
simples de ser executada, a obtenção de populações quase puras de CTmLA consumiu
um tempo prolongado, de semanas a meses em cultura. A caracterização da população
celular foi realizada a cada passagem e, em alguns casos, as células obtidas de
determinadas pacientes precisaram ser descartadas após algumas passagens por não
atingirem os critérios mínimos estipulados.
Tanto a via de inoculação quanto o número de CT a ser administrado parecem
ser fundamentais para que as células desempenhem seu efeito protetor. A via de
inoculação endovenosa não parece ser a alternativa mais apropriada para prover CT em
número expressivo no órgão alvo (“homing”) (Poulsom et al., 2001). No presente
estudo, a inoculação de CTmLA sob a cápsula renal foi escolhida com o objetivo de
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maximizar a presença destas células no local da injúria, facilitando uma interação mais
duradoura com o órgão alvo, bem como evitar a dispersão que ocorre para outros órgãos
quando a inoculação é feita por via endovenosa. Em 2009, nosso grupo documentou que
CTm derivadas da MO, inoculadas na região subcapsular renal, foram localizadas no
parênquima renal 5 dias após e ainda detectadas após 30 dias. Os resultados mostraram
que houve migração e distribuição das células a partir da região subcapsular em direção
à região cortical e medular. Analisando a migração celular ao longo do tempo,
verificou-se que após 5 dias, as CT se encontravam na região subcapsular e também na
região cortical, infiltrando nos glomérulos. Após 15 dias da inoculação, as CT foram
localizadas principalmente no compartimento túbulo-intersticial. Trinta dias após a
inoculação, fluorescência positiva ainda foi detectada no parênquima renal (Cavaglieri
et al., 2009). No presente estudo, foi utilizada a técnica de hibridização in situ para
detectar a presença dos cromossomos X e Y humanos nos ratos que receberam CTmLA.
Após 15 dias de administração, estas células foram localizadas nos diferentes
compartimentos da região cortical (glomérulos, túbulos e interstício).
Em estudo comparativo de vias de inoculação, Kinomura e colaboradores, em
modelo de injúria renal aguda, injetaram células progenitoras endoteliais de ratos tanto
via intra-arterial como subcapsular renal. Eles observaram que a inoculação subcapsular
resultou em uma melhora significativa do escore de apoptose na lesão renal em
comparação ao grupo que recebeu as CT por via intra-arterial. Concluíram que a
inoculação diretamente no tecido pode ser mais benéfica comparada à infundida no
fluxo sanguíneo (Kinomura et al., 2008).
Os achados referentes à pressão arterial após a inoculação de CTmLA são de
grande interesse, pois uma das principais características do modelo nefrectomia 5/6 é o
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desenvolvimento de hipertensão severa. Os animais que receberam 1 dose de CTmLA
tiveram diminuição da pressão arterial na análise aos 30 dias, mas este efeito não foi
verificado após 60 dias. Surpreendentemente, a inoculação da segunda dose de CTmLA
resultou na manutenção de níveis pressóricos em níveis mais baixos em 60 dias. Os
mecanismos envolvidos nesta melhora hemodinâmica não estão claros.
Em estudos anteriores realizados no nosso laboratório, este efeito
surpreendente de diminuição dos níveis da pressão arterial foi observado nos animais
tratados com CT derivadas de MO. Em modelo de hipertensão renovascular, OliveiraSalles e colaboradores constataram que o tratamento com CTm reduziu os níveis
pressóricos, melhorou a função renal e também foi benéfico para o rim contralateral, o
que proporcionou uma melhora morfológica e a preservação da capacidade de excreção
de sódio. (Oliveira-Salles et al., 2016) No presente estudo, a administração de CTmLA
com a doença já instalada mostrou uma diminuição da pressão arterial na análise aos 30
dias, mas que não se manteve após 60 dias. A administração de uma segunda dose de
CTmLA resultou na diminuição dos níveis pressóricos após 60 dias, chegando a níveis
semelhantes aos do grupo controle. Os mecanismos envolvidos nesta melhora
hemodinâmica não estão claros. Uma explicação para estes resultados seria um possível
efeito hemodinâmico das CTm influenciando o balanço entre fatores vasoconstritores e
vasodilatadores, não investigados no presente estudo. Além disso, as CTm parecem
atuar diretamente na resposta dos podócitos à angiotensina II. Em trabalho avaliando o
efeito das CT em modeleo de DRC, Sedrakyan e colaboradores mostraram que
podócitos cultivados in vitro e estimulados com angiotensina II expressam altos níveis
do receptor ANGTR1, um importante componente da via de sinalização da
angiotensina. Quando CTmLA foram adicionadas à cultura de podócitos ativados,
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houve diminuição da expressão de ANGTR1, similar ao verificado pelo losartan, uma
droga antagonista dos receptores de angiotensina II (Sedrakyan et al., 2012).
A proteinúria é um dos principais marcadores de doença renal e de prognóstico
da progressão da DRC. A melhora dos níveis de proteinúria em modelos experimentais
que receberam tratamento preventivo com CT derivadas de MO foi descrita em ablação
5/6 (Cavaglieri et al., 2009), em modelo de rejeição crônica do enxerto renal (Franquesa
et al., 2012) e no modelo de hipertensão renovascular (Oliveira-Sales et al., 2013). No
presente estudo, houve uma marcante diminuição da proteinúria nos animais tratados
com 1 ou 2 doses de CTmLA, tanto na análise realizada aos 30 dias como aos 60 dias.
Resultados semelhantes, de redução da proteinúria após a inoculação de CTm derivadas
da MO em modelo de ablação 5/6, foram demonstrados com múltiplas doses
endovenosas de CT, 2, 4 e 6 semanas após a cirurgia de nefrectomia (Semedo et al.,
2009). Estes achados têm extrema relevância clínica, considerando-se as limitadas
estratégias terapêuticas disponíveis para tratamento da proteinúria, destacando-se os
bloqueadores do sistema renina angiotensina, quer sejam os inibidores da enzima de
conversão do angiotensina ou bloqueadores de receptores da angiotensina II (Graciano
et al., 2004; Fujihara et al., 2000).
Os mecanismos envolvidos na redução da proteinúria induzidos pela CTm não
estão claros. Aparentemente, os efeitos benéficos devem ser consequência de efeitos
sobre os componentes glomerulares. Considerando que os podócitos estão intimamente
associados aos mecanismos de proteinúria, é razoável associar o reestabelecimento da
integridade e do número destas células, nos animais que receberam as CTmLA, à
melhora da proteinúria. De fato, a expressão de WT-1, um fator de transcrição
considerado marcador específico de podócitos (Mundel, 2016), que estava diminuída
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em animais após o estabelecimento da lesão causada pela nefrectomia 5/6, aumentou
nos animais tratados com 1 dose de CTmLA. Outro marcador podocitário analisado foi
a sinaptopodina, um importante componente do citoesqueleto do podócito, com papel
fundamental na manutenção da forma do pedicelo. A inoculação de 1 dose de CTmLA
proporcionou recuperação da expressão de sinaptopodina nos glomérulos dos animais
com nefrectomia 5/6, apesar deste efeito não ter se mantido após 60 dias, nem
verificado após a inoculação da 2ª dose de CTm. Em trabalho anterior do nosso grupo,
no modelo de podocitopatia induzido por puromicina, a inoculação precoce de CTm
derivadas da MO também impediu a perda da expressão relativa de WT-1 (Ramalho,
2012), semelhante ao descrito para inoculações seriadas de CTm derivadas da MO em
modelo de adriamicina (Zoja et al., 2012). Outros autores descreveram que CTm
protegem os podócitos ao induzirem maior expressão de sinaptopodina (Chang et al.,
2012), nefrina e podocina (Wang et al., 2013), todas proteínas da fenda diafragmática.
Os resultados aqui descritos mostram que o tratamento com CTmLA reestabeleceu o
número e a integridade dos podócitos nos animais submetidos à nefrectomia 5/6,
semelhantes aos encontrados nos animais controle (Sham).
O efeito renoprotetor das CTmLA foi comprovado também pela capacidade de
impedir o desenvolvimento da esclerose glomerular. A administração de 1 dose de CT
reduziu marcantemente a glomeruloesclerose, após 30 dias e mesmo após 60 dias,
corroborando resultados de outros trabalhos que utilizaram CT em modelo de ablação
renal (Cavaglieri et al., 2009; Semedo et al., 2009; Lee et al., 2010; Caldas et al., 2015).
Kunter e colaboradores administraram CTm 48 horas após a indução da
glomerulonefrite experimental (modelo Thy 1.1, que induz mesangiólise) e constataram
que houve preservação glomerular, bem como da função renal (Kunter et al., 2007).
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Deve ser ressaltado que a intensidade da redução dos índices de
glomeruloesclerose varia de acordo com a via de inoculação das CT, sistêmica ou
subcapsular. Quando a via de delivery das CT foi a sistêmica, a esclerose glomerular
sofreu redução de 1,5 a 2,8 vezes em relação aos animais doentes (Semedo et al., 2009,
He et al., 2012; Caldas et al., 2015; Bian et al., 2014). Já com a administração
subcapsular, a taxa de glomeruloesclerose foi reduzida cerca de 5,1 vezes (Noronha et
al., 2011). No presente estudo a glomeruloesclerose foi reduzida 4,8 vezes em relação
aos animais com a lesão instalada.
Considerando o exposto, os efeitos anti-proteinúricos das CTmLA estão
possivelmente associados à capacidade deste tratamento de reestabelecer as funções
glomerulares, com reversão dos índices de esclerose glomerular, além da restauração
dos padrões de expressão dos podócitos e, portanto, da manutenção da barreira de
filtração glomerular.
Apesar da inoculação de apenas 1 dose CTmLA ter sido efetiva em diminuir a
excreção de proteína urinária e a pressão arterial no modelo estudado, o efeito positivo
sobre a creatinina sérica, um importante parâmetro de função renal, não seguiu em
paralelo. Estudos anteriores no nosso laboratório mostraram uma melhora dos níveis de
creatinina sérica nos animais tratados com CTm derivadas da MO e CTmLA, porém
quando o tratamento foi feito de forma preventiva e não na doença instalada (Cavaglieri
et al., 2009; Noronha et al., 2011). O mesmo efeito sobre a creatinina sérica foi relatado
por outros autores, em modelo de glomerulonefrite Thy-1.1 (Kunter et al., 2006; Kunter
et al., 2007) e em síndrome de Alport (Sugimoto et al., 2006). Melhora dos níveis de
creatinina foi descriita em estudo onde três doses de CTmMO foram administradas em
modelo de nefrectomia 5/6 (Semedo et al., 2009).
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A fibrose intersticial é o parâmetro que mais se correlaciona com a progressão
da DRC em pacientes com diferentes etiologias de doença renal (Noronha et al., 1997).
O presente estudo demonstrou efeitos limitados do uso de dose única de CTmLA sobre
a porcentagem da área de fibrose intersticial, comprovado tanto por análise histológica
como pelos níveis de expressão gênica de fibronectina e colágeno I, dois importantes
componentes da matriz extracelular. O tratamento com CTmLA não reduziu a expressão
da fibronectina e, inclusive, aumentou a expressão relativa do colágeno I.
Melhora na fibrose intersticial foi obtida nos animais que receberam 2 doses de
CTmLA, semelhante aos resultados descritos com o uso de CTm de tecido adiposo em
modelo de estenose da artéria renal (Ebrahimi et al., 2013) e de CTm derivadas da MO
em modelo de nefrectomia 5/6 (Semedo et al., 2009). Ambos os estudos descreveram
efeitos positivos na fibrose intersticial associados à inoculação de múltiplas doses de
CT. No presente estudo, apesar do tratamento com CTmLA não ter mostrado efeitos na
fibrose intersticial e em componentes da matriz extracelular, a administração de
CTmLA promoveu uma redução significativa da expressão de α-SMA, portanto, de
miofibroblastos.
Outra achado importante sobre o efeito protetor das CTmLA na DRC foi no
infiltrado de macrófagos no tecido renal. De fato, o marcante infiltrado de macrófagos
na área do interstício renal dos animais submetidos à nefrectomia 5/6 foi reduzido com
o tratamento com 1 dose de CTmLA. Resultados semelhantes foram demonstrados pelo
nosso grupo, com CTmLA administradas no dia da indução da lesão (Cavaglieri et al.,
2009; Noronha et al., 2011), e também descritos em modelo de transplante renal
tratados com CTm derivadas da MO (Franquesa et al., 2012).
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A subpopulação de macrófagos conhecida por seus efeitos pró-inflamatórios é
denominada M1, a qual é classicamente ativada pela presença de IFN-ɣ no
microambiente e se mantém ativada na presença de citocinas como TNF-α. Na DRC, a
população M1 atua na fase inflamatória inicial. Os macrófagos M2 estão
comprometidos com a recuperação da homeostase, possuem efeito anti-inflamatório e
atuam no remodelamento tecidual. Estas células são ativadas por uma via alternativa, na
presença de IL-4, IL-10, IL-13 e TGF-β. Na DRC, os macrófagos M2 atuam no
processo de cicatrização e fibrose decorrente do insulto inicial (Wise et. al., 2012).
CTm recrutam monócitos e macrófagos para os sítios de inflamação e regulam
a polarização de macrófagos M1 para M2, diminuindo a secreção de TNF-α, IL-1β e IL6, aumentando a secreção de IL-10 e estimulando a atividade fagocítica dos macrófagos
(English et. al., 2013), assim contribuindo para o reestabelecimento da homeostase. Em
modelos experimentais, as CTm foram capazes de diminuir a infiltração de macrófagos
no rim de animais com DRC (Wise et. al., 2012).
Uma das possíveis explicações sobre os efeitos benéficos das CTm na injúria
renal é o seu efeito imunomodulador. No presente estudo, IL-1β, TNF-α, MCP-1 e
RANTES, fatores considerados pró-inflamatórios, foram significativamente menos
expressos no grupo tratado com CTmLA. Como IL-1β e TNF-α estão diretamente
relacionadas à ativação dos macrófagos M1, e MCP-1 e RANTES atuam no
recrutamento de células inflamatórias adicionais para o local da lesão tecidual, a
diminuição local destes fatores pode estar vinculada à diminuição do infiltrado de
macrófagos observada neste estudo. Além disso, foi observado na análise aos 30 dias,
que os animais que receberam 1 dose de CTmLA, apresentaram uma tendência ao
aumento da expressão gênica de citocinas Th2, IL4 e IL10, envolvidas na regulação da
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inflamação (Hanson et al., 2013). Tomados em conjunto, estes dados sugerem que as
CTmLA podem estar induzindo um microambiente local predominantemente antiinflamatório. Tögel e colaboradores reportaram que a proteção renal induzida pelas
CTm em modelo de lesão renal aguda isquêmica seria mediada pela inibição da
expressão de citocinas pró-inflamatórias e estímulo da expressão de citocinas antiinflamatórias (Tögel et al., 2005).
Finalmente, merece discussão a situação de xenotransplante definida pelo
desenho do presente estudo, no qual CTmLA humanas foram inoculadas em rins de
ratos. Este e outros estudos comprovam que a administração de CT não induz rejeição.
CT

são

consideradas

células

imunoprivilegiadas

que

apresentam

efeitos

imunossupressores, bloqueando a atividade de linfócitos T CD4+, CD8+, células NK e
linfócitos B (Shi et al., 2011). Devido à baixa expressão de MHC classe I e ausência da
expressão de MHC classe II e de moléculas co-estimulatórias, as CT escapam do
reconhecimento pelo sistema imune e não induzem a resposta imune adaptativa (Feng et
al., 2013).
Em resumo, os resultados obtidos no presente estudo demonstram que o
tratamento com CTmLA no modelo de DRC instalada, foi capaz de bloquear a
progressão da lesão renal, resultando na melhora da pressão arterial, da proteinúria e da
glomeruloesclerose. O tratamento com CTmLA na DRC instalada não promoveu
melhora dos níveis de creatinina séria e da fibrose intersticial. Os mecanismos
envolvidos neste processo não estão claros, mas podem estar relacionados com o
reestabelecimento da integridade e da população de podócitos, verificados pelo aumento
da expressão dos marcadores WT1 e sinaptopodina. Além disso, a diminuição do
número de miofibroblastos e de macrófagos no tecido renal, relacionado com os
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possíveis efeitos imunomoduladores desencadeado por estas células, pode ter sido
responsável por parte do efeito benéfico do tratamento com CTmLA.
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VII. RESUMO DOS RESULTADOS
1. A inoculação de CTmLA em modelo de nefrectomia 5/6 com a lesão instalada
proporcionou efeitos benéficos, caracterizados pelo bloqueio da progressão da
DRC.
2. Os efeitos renoprotetores das CTmLA neste modelo incluíram a melhora da
pressão arterial, marcante diminuição da proteinúria e da glomeruloesclerose.
3. Os mecanismos envolvidos neste processo não estão claros, mas podem estar
relacionados com o reestabelecimento da integridade e da população de
podócitos, verificados pelo aumento da expressão dos marcadores WT1 e
sinaptopodina. Além disso, a diminuição do número de miofibroblastos e de
macrófagos no tecido renal pode ter sido responsável por parte do efeito
benéfico do tratamento com CTmLA
4. O tratamento com CTmLA na DRC instalada não promoveu melhora dos níveis
de creatinina séria e da fibrose intersticial.
5. A inoculação de CTmLA em tempos diferentes (2 doses) na nefropatia crônica
já instalada e avaliada a longo prazo, mostrou efeitos benéficos sobre a pressão
arterial e a proteinúria. Além disso, de forma surpreendente, contribuiu para
reduzir a fibrose intersticial.
6. A inoculação de 2 doses de CTmLA não teve impacto adicional nos parâmetros
de creatina sérica, glomeruloesclerose, regeneração podocitária ou sobre o
infiltrado de macrófagos.
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VIII. CONCLUSÕES
Os resultados do presente estudo demonstraram que a administração de uma
dose de CTmLA no modelo de nefrectomia 5/6 com a lesão já instalada foi efetiva em
bloquear a progressão da DRC.
A inoculação de uma segunda dose de CTmLA não resultou em efeitos
benéficos adicionais em relação aos efeitos verificados na administração de uma dose,
exceto na pressão arterial, proteinúria e fibrose intersticial.
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