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Resumo 
 

COELHO FO. Efeitos renais da exposição crônica a nicotina em 
camundongos com deficiência de klotho [Tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
 

A nicotina é o principal componente do tabaco e dos cigarros 

eletrônicos. A exposição crônica a nicotina, em quantidades semelhantes às 

atingidas pelo tabagismo humano, é responsável por piora da lesão renal 

aguda e da doença renal crônica. O gene klotho, predominantemente expresso 

no rim, foi descoberto após uma mutação insercional, com o surgimento de um 

fenótipo semelhante ao envelhecimento humano nos camundongos 

homozigotos para esse transgene. A proteína Klotho transmembrana tem ação 

de co-receptor do fator de crescimento fibroblástico 23 (FGF-23) e sua forma 

secretada atua em diversas vias intracelulares e em órgãos a distância. A 

deficiência de Klotho ocorre no envelhecimento, em situações que levam a 

lesão renal aguda e na doença renal crônica. A expressão reduzida de Klotho 

também agrava lesão renal aguda e participa da progressão da doença renal 

crônica, enquanto o seu aumento, ou a sua reposição, protegem dos processos 

inflamatórios e do estresse oxidativo. Neste estudo, objetivamos avaliar os 

efeitos renais, hemodinâmicos e sobre a expressão de Klotho da exposição 

crônica a nicotina e quais os efeitos dessa exposição nos animais 

haploinsuficientes para o transgene klotho (Kl+/-). Utilizamos para estas 

avaliações camundongos Kl+/- e seus controles wild type (Kl+/+), que foram 

expostos a nicotina (200 mcg/mL) ou veículo (sacarina 2%) diluídos em água 

por 28 dias. Ao final do estudo foram avaliados diurese, eletrólitos plasmáticos 

e urinários, ureia, aldosterona, ADH, FGF-23 e PTH intactos plasmáticos, 

expressão protéica renal de Klotho, α7-nAchR, NHE3, ENaC, NKCC2, AQP2, 

e-NOS, VEGF, MnSOD e renina, expressão genica renal de klotho, 

interleucinas, TBARS e GSH em tecido renal, taxa de filtração glomerular por 

FITC-inulina, pressão arterial e frequência cardíaca invasivas, sensibilidade 

baroreflexa e modulação autonômica cardíaca e periférica por análise 

espectral. Após a exposição a nicotina, os animais Kl+/+ apresentaram redução 

da expressão renal da proteína e do RNAm de Klotho e uma tendência a 



aumento dos níveis plasmáticos de FGF-23, associados a uma queda da 

diurese e da taxa de filtração glomerular, sem alteração dos níveis de ADH. 

Esses animais Kl+/+ também apresentaram aumento da sensibilidade 

barorreflexa em resposta ao nitroprussiato e um predomínio da modulação 

simpática cardíaca, com redução da expressão renal dos α7-nAchR. Os 

animais Kl+/- tiveram níveis renais ainda menores de Klotho após a exposição a 

nicotina, com aumento de TBARS, IL-6, uréia e aldosterona em relação aos 

Kl+/- não expostos. A diurese, a taxa de filtração glomerular e a expressão dos 

α7-nAchR não se reduziram e não houve aumento da sensibilidade 

barorreflexa após exposição a nicotina, com um predomínio da modulação 

parassimpática cardíaca, nesses animais Kl+/-. A ingesta hídrica, a pressão 

arterial e a frequência cardíaca foram semelhantes entre os 4 grupos. A 

proteinúria foi maior nos animais Kl+/- do que nos animais Kl+/+ após a 

exposição a nicotina. Podemos concluir que a exposição crônica à nicotina 

reduz a expressão renal de Klotho, estimula vias de inflamação, fibrose e 

estresse oxidativo renais e tem efeitos renais e sistêmicos diferentes de acordo 

com os níveis basais de Klotho.  

 
Descritores: nicotina; proteína Klotho; taxa de filtração glomerular; inulina; 
aldosterona; barorreflexo; análise espectral. 

 



Abstract 
 

COELHO, FO. Renal effects of chronic nicotine exposure in klotho 
deficient mice [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo"; 2015. 
 
 

Nicotine is a major compound of tobacco and electronic cigarettes.  

Chronic exposure to nicotine concentrations that are similar to human smoke 

worsens acute kidney injury and chronic kidney disease. The klotho (Kl) gene is 

expressed predominantly by the kidney and was discovered after an 

unintentional insertional mutation that resulted, in transgenic homozygous mice, 

in a phenotype similar to human aging. Klotho transmembrane protein acts as a 

co-receptor to fibroblastic growth factor 23 (FGF-23) and the secreted form 

interacts in multiple intracellular pathways, with effects in distant organs. Klotho 

deficiency occurs in aging and in multiple acute kidney injury and chronic kidney 

disease etiologies, whereas klotho upregulation and replacement protect from 

inflammation and oxidative stress. Here, we investigated renal and 

hemodynamic effects of chronic nicotine exposure, its effects over renal 

expression of Kl, and compared wild type (Kl+/+) and Kl haploinsufficient mice 

(Kl+/−) in terms of the effects of that exposure. Kl+/− and Kl+/+ mice received 

nicotine (200 µg/ml) or vehicle (saccharine 2%) in drinking water for 28 days. 

We evaluated diuresis, ions in serum and urine, urea, plasma and urinary levels 

of cotinine, aldosterone, plasma antidiuretic and parathyroid hormone, plasma 

FGF-23, protein expression of (immunoblotting for) Klotho and α7 nicotinic 

acetylcholine receptor, NHE3, NKCC2, ENaC, aquaporin-2, e-NOS, VEGF and 

renin, klotho mRNA, kidney interleukines, TBARS and GSH, glomerular filtration 

rate by fluorescein isothiocyanate-inulin clearance, mean arterial pressure, 

heart rate, baroreflex sensitivity and autonomic cardiac and peripheral 

modulation by spectral analysis. After nicotine exposure, Kl+/+ mice showed 

decreased Klotho protein and mRNA and a tendency towards an elevation in 

plasma FGF-23, which were associated with both diuresis and glomerular 

filtration rate reductions, without modifications in ADH levels. Besides that, Kl+/+ 

animals increased baroreflex sensitivity after nitroprusside, a predominant 

sympathetic cardiac modulation and lower α7-nAchR kidney expression. Kl+/- 



mice reduced even more Klotho renal expression, with higher levels of TBARS, 

IL-6, urea and aldosterone. Diuresis, glomerular filtration rate, α7-nAchR 

expression and baroreflex sensitivity were the same of their controls. Cardiac 

parasympathetic modulation predominated in Kl+/- mice. Fluid intake, mean 

arterial pressure and heart rate were similar across the 4 groups. Renal protein 

excretion was higher in Kl+/- than in their controls after nicotine exposure. We 

can conclude that chronic nicotine exposure downregulates Klotho kidney 

expression induces inflammation and oxidative stress and stimulates fibrosis, 

with different renal and systemic responses according to basal Klotho levels. 

 
Descriptors: nicotine; Klotho, protein; glomerular filtration rate; 
aldosterone; inulin; baroreflex; spectrum analysis. 
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1.1 Importância do tabagismo 

 

A cada ano, trinta milhões de adultos jovens começam a fumar em todo 

o mundo. De acordo com os padrões de comportamento, a maioria desses 

jovens não irá deixar de fumar(1). No Brasil, em 2008, 17,5% da população 

com 15 anos ou mais era usuária de algum tipo de tabaco, o equivalente a 25 

milhões de pessoas(2). 

O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, estando 

comprovadamente implicado no desenvolvimento e na mortalidade 

relacionados a diversos tipos de câncer, principalmente pulmão, boca, laringe, 

faringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, colo uterino e leucemia 

mielóide aguda; doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana, 

hipertensão arterial e acidente vascular encefálico(3). Além do tabagismo ativo, 

as exposições passiva e durante a gestação também contribuem para o 

desenvolvimento ou agravamento de diversas doenças(4).  

O tabagismo é responsável pela perda de 1 década de vida e a sua 

interrupção é capaz de reduzir essa perda em aproximadamente 90%(1). 

Calcula-se que o fumo seja responsável por mais de cinco milhões de mortes a 

cada ano. Se as tendências atuais de consumo dos produtos de tabaco 

persistirem, esse número pode superar oito milhões de mortes anuais até 2030. 

Quanto ao fumo passivo, estima-se que provoque cerca de 600 mil mortes 

anuais de indivíduos expostos à fumaça do cigarro(5).  

Na última década surgiram dispositivos, chamados de cigarros 

eletrônicos, que simulam o ato de fumar pela vaporização de soluções 

contendo nicotina e algum solvente, na maioria dos casos o propilenoglicol. 

Inicialmente comercializados como ferramentas para cessação do tabagismo, 

já que reduz uma parte da morbidade associada ao tabaco, seu uso tem 

crescido exponencialmente entre adolescentes e adultos jovens(6). Esse uso 

indiscriminado tem motivado discussões a cerca dos riscos desta nova forma 

de exposição. Os cigarros eletrônicos resultam em níveis séricos do principal 

metabólito da nicotina similares aos gerados pelo tabaco, tanto após a 

exposição passiva quanto ativa(7). 
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1.2 Tabagismo e doença renal 

  

Além dos efeitos carcinogênicos e do seu papel como fator de risco para 

doença cardiovascular, o tabagismo é um fator de risco independente para 

doença renal(8). Em 1996, o seguimento de uma população de 332.544 

pacientes, incluídos num ensaio clínico de prevenção primária de doença 

cardiovascular, sugeriu uma associação entre tabagismo e aumento do risco de 

doença renal terminal(9). Nos anos seguintes, em vários grupos populacionais, 

essa associação foi documentada. Em indivíduos menores de 70 anos, em 

uma amostra populacional norueguesa, os fumantes ativos apresentaram um 

risco 4 vezes maior de doença renal quando comparados a quem nunca 

fumou(10). Numa coorte prospectiva americana, após 20 anos de seguimento, 

verificou-se um maior risco de morte por doença renal crônica (DRC) e doença 

renal terminal (DRT) entre os tabagistas ativos(11). Na população japonesa, 

em 10 anos de seguimento de 123.764 indivíduos, o tabagismo foi um preditor 

de DRC em homens e mulheres acima de 40 anos(12). 

Na população idosa, o tabagismo também parece ser um fator de risco 

importante para perda de função renal. O tabagismo ativo foi o mais forte 

preditor independente de perda patológica da função renal em indivíduos 

italianos de 65 a 84 anos que fumavam mais de 20 cigarros por dia, 

independente da creatinina de base(13), e, em pacientes asiáticos a partir de 

65 anos, foi associado a proteinúria não detectada previamente(14). 

Mesmo numa população de adolescentes, com baixa prevalência de 

fatores de risco para DRC, como diabetes e hipertensão, a taxa de filtração 

glomerular (TFG) diminuiu de forma linear com o aumento das concentrações 

séricas de cotinina(15). 

Em pacientes com nefropatia diabética, o tabagismo aumenta o risco de 

desenvolvimento de microalbuminúria e acelera a progressão para 

macroalbuminúria e DRT(10). No seguimento observacional de 1105 pacientes 

participantes do DCCT (“Diabetes Control and Complications Trial”), com 

diabetes tipo 1 e excreção de albumina normal no início do estudo, os 

tabagistas ativos tiveram um aumento de 4,3 vezes na taxa de declínio da 
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filtração glomerular(16). Essa associação também é vista em pacientes com 

diabetes tipo 2(17). 

Estudos clínicos também mostram uma correlação entre tabagismo e 

deterioração da função renal em pacientes com nefrite lúpica(18), doença renal 

policística(19) e glomerulonefrites(20). 

Em transplantados renais, o tabagismo associa-se a maior incidência de 

função retardada do enxerto(21) e pior sobrevida renal(22). O tabagismo pré-

transplante já foi associado com um risco de 2,3 vezes de perda do enxerto(23) 

e a sobrevida do rim transplantado é menor entre fumantes(22). Alguns 

estudos sugerem até que rins de doadores com história de tabagismo também 

podem ter uma pior sobrevida quando transplantados(24, 25). 

 

1.3 Principais vias de inflamação e fibrogênese renal 

 

Embora os eventos iniciais envolvidos na lesão renal aguda sejam 

variados (isquemia, sepse e nefrotoxinas, principalmente), as respostas 

subsequentes envolvem vias similares(26). Os mecanismos envolvidos nesse 

tipo de lesão estão relacionados, principalmente, a inflamação e ao estresse 

oxidativo. 

Em condições fisiológicas, espécies reativas de oxigênio (ROS) 

produzidas são inativadas por mecanismos de defesa celulares e extra-

celulares, existindo um balanço entre oxidantes e anti-oxidantes. Os danos 

teciduais ocorrem nas condições patológicas em que existe um aumento da 

geração de ROS e/ou uma depleção dos sistemas de defesa anti-oxidantes. No 

tecido renal, condições como inflamação, choque, sepse, isquemia ou 

exposição a substâncias nefrotóxicas podem desencadear estresse 

oxidativo(27). As ROS incluem o anion superóxido (O2•−), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), os radicais hidroxila (OH·) e o peroxinitrito (ONOO−·). No 

rim, o óxido nítrico (NO) é principalmente produzido pelas enzimas óxido nítrico 

sintases endotelial e indutível (eNOS e iNOS, respectivamente). Os 

mecanismos antioxidantes incluem as enzimas superóxido dismutase (SOD), 

catalase e glutationa peroxidase e algumas moléculas não enzimáticas, como a 
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glutationa (GSH), o selênio e as vitaminas C e E. As enzimas reduzem o 

superóxido a peróxido de hidrogenio e, posteriormente, a água. A glutationa e o 

selênio contribuem para a redução do peróxido de hidrogênio a água e as 

vitaminas C e E previnem a peroxidação lipídica(28). 

 

 

Figura 1.1 (adaptada)– O desbalanço entre oxidantes e anti-oxidantes determina o estresse 
oxidativo As óxido nítrico sintases endotelial (eNOS) e indutível (iNOS) geram óxido nítrico 
(NO), que é importante na promoção de vasodilatação, mas sua metabolização pode 
resultar em peroxidação lipídica e formação de espécies reativas de oxigênio. Por isso, 
enzimas como as superóxido dismutases (SOD), a catalase e a glutationaperoxidase (GPx) 
e algumas outras substâncias como as vitaminas C e E e o selênio atuam como anti-
oxidantes(28) 

O reparo tecidual após uma lesão renal pode ocorrer de forma 

incompleta e resultar em fibrose. A produção sustentada de citocinas pró-

fibróticas por macrófagos cronicamente ativados, modificações no processo de 

proliferação, com interrupção do ciclo celular na fase G2/M, e o surgimento de 

um fenótipo secretório nas células tubulares renais permitem a progressão para 

DRC, através de um estímulo a fibrogênese. As células epiteliais passam a 

produzir citocinas como o fator de crescimento transformador β (TGF-β) e o 

fator de crescimento do tecido conjuntivo, como tentativa de reparo 

tecidual(29). Durante esse processo, vários tipos celulares sofrem transição 

fenotípica para fibroblastos produtores de matriz intersticial. Em rins humanos 
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fibróticos, o processo de transição epitélio-mesenquimal (EMT) é uma 

adaptação das células epiteliais tubulares a agressões crônicas e é regulado 

por interconexões das vias de sinalização TGF-β/Smad(30, 31), integrina/ILK e 

Wnt/β-catenina(32). 

 

Figura 1.2 (adaptada) – Principais vias de sinalização relacionadas a transição epitélio-
mesenquimal no tecido renal (32) 

O Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) também exerce 

papel importante no desenvolvimento de fibrose renal. A angiotensina II (Ang 

II), através do receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1), estimula a transcrição e 

síntese de TGF-β e aumenta a expressão de seus receptores específicos, 

potencializando a sua ação pró-fibrótica(33).  

 

Figura 1.3(adaptada)– Ativação das vias de fibrose pela ligação da Angiotensina II ao seu 
receptor tipo 1 (AT1)(33) 
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1.4 A Nicotina 

 

A nicotina é uma amina terciária, extraída da planta do tabaco. Essa 

amina é o alcalóide mais abundante do cigarro e a principal substância aditiva 

da sua composição. O papel da nicotina como causa direta das doenças 

relacionadas ao tabagismo é controverso, mas estudos sugerem sua 

participação nos mecanismos relacionados ao surgimento e progressão de 

doenças neoplásicas, através do estímulo a angiogenese e crescimento 

tumoral, e na progressão de doenças não neoplásicas, ao estimular o estresse 

oxidativo, inflamação e fibrogênese em diversos tecidos. 

A nicotina é uma base fraca e sua absorção através das membranas é 

dependente do pH. O pH da maioria dos cigarros é ácido e, nessas condições, 

a nicotina está primariamente ionizada, resultando em baixa absorção bucal. 

Quando a fumaça do cigarro atinge as pequenas vias aéreas e os alvéolos 

pulmonares, a nicotina é rapidamente absorvida. No trato digestivo, a nicotina é 

pouco absorvida no estômago pelo pH ácido, mas é bem absorvida no intestino 

delgado, que tem pH alcalino e uma grande superfície de absorção. Após a 

administração de uma solução de nicotina, as concentrações de pico são 

atingidas em 1 hora, com uma bioavaliabilidade de 20-45%. Após a absorção, a 

nicotina entra na corrente sanguínea, onde em um pH de 7,4 encontra-se 69% 

ionizada. A droga é distribuida extensivamente para os tecidos, com afinidade 

especialmente por fígado, rim, baço e pulmão. A nicotina é metabolizada no 

fígado em vários metabólitos, mas 70-80% é convertida em cotinina, o que 

ocorre em duas etapas. A primeira depende do citocromo P450 no fígado, 

através da enzima CYP2A6 em humanos(34) e da enzima CYP2A5 em 

camundongos(35), e a segunda etapa depende de uma aldeido-oxidase 

citoplasmática(34). A excreção da nicotina ocorre por filtração glomerular e 

secreção tubular, com reabsorção variável de acordo com o pH urinário, 

resultando em “clearance” variável de 17 mL/min (pH 7,0) até 600 mL/min (pH 

4,4). Estudos “in vitro” sugerem que a nicotina deve ser um substrato para 

transportadores de cátions orgânicos, com sistemas de transportes distintos 

nas membranas basolateral e apical nos túbulos renais. A insuficiência renal 

reduz substancialmente tanto o “clearance” renal quanto o metabólico da 
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nicotina e da cotinina, por diminuição da filtração e inibição da metabolização 

hepática(36). Em idosos acima de 65 anos a depuração total de nicotina reduz-

se em 23% e o depuração renal de nicotina em 49%, sem que exista um 

mecanismo comprovado para essas mudanças de metabolização(34).   

As concentrações de nicotina no plasma ou sangue em fumantes variam 

de 10-50 ng/mL. A meia-vida plasmática da nicotina após injeção endovenosa 

ou inalação por cigarro é de aproximadamente 2 horas, mas como ocorre 

liberação lenta dos tecidos, ocorre persistência de níveis significantes por 6-8 

horas(34). 

A cotinina é o principal metabólito da nicotina e está presente no sangue 

de fumantes em concentrações muito maiores do que a nicotina. Por 

apresentar uma meia-vida mais longa, de aproximadamente 16h, esse 

metabólito tem sido usado como um biomarcador da exposição a nicotina, 

havendo uma boa correlação entre as suas concentrações medidas no plasma, 

urina e saliva. A depuração renal da cotinina, por sua vez, é muito menor que a 

filtração glomerular, sugerindo uma reabsorção tubular extensa (34). A cotinina 

também é metabolizada em humanos pela enzima CYP2A6(37). Os níveis 

plasmáticos de cotinina são dependentes da taxa de geração a partir da 

nicotina e da taxa de eliminação(36). 

 

Figura 1.4 – Principais vias do metabolismo da nicotina. O principal metabólito originado da 
metabolização da nicotina é a cotinina, que é formada após a ação do citocromo P450 e de 
uma aldeído-oxidase(34) 
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Acredita-se que a nicotina exerça a maior parte dos seus efeitos através 

dos receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChR) (38). Originalmente 

descritos nos tecidos muscular e neuronal, esses receptores já foram 

encontrados em diversos tipos de células de linhagens tumorais, macrófagos, 

músculo liso vascular e em células epiteliais, inclusive no rim. Ele é um 

receptor transmembrana, composto por cinco subunidades, homo ou 

heteropentamérico, que funciona como canal iônico agonista regulado. Os 

monômeros pertencem a um conjunto de 9 subunidades α (α2 à α10) e 3 

subunidades β (β2 à β4). Cada subunidade tem quatro domínios 

transmembrana e os sítios de ligação dos agonistas se localizam na interface 

das subunidades(39). O receptor nicotínico da acetilcolina-α7 (α7-nAChR) , um 

homopentâmero da subunidade α7, é o principal subtipo e sua ativação permite 

a entrada de cálcio na célula. 

 

Figura 1.5 (adaptada) -  Esquema ilustrativo do corte transversal dos diferentes tipos de 
receptores nicotínicos, mostrando as diferenças entre as combinações de subunidades que 
os compõem. Adaptada de 
http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0607/neonicot/recepnicot.html 

Uma propriedade específica dos nAChRs é a sua susceptibilidade a 

desensibilização, com a ocorrência de uma diminuição ou perda da resposta 

funcional após exposição crônica a nicotina(40). Diante da alta afinidade dos 

nAChRs por seus ligantes, o tabagismo frequente pode manter 

permanentemente a desensibilização dos nAChR. O α7-nAChR neuronal é 

particularmente sensível a desensibilização após uma exposição prolongada a 

nicotina, podendo apresentar, inclusive, efeitos semelhante a um 

antagonista(41). A concentração de cálcio intracelular é capaz de alterar a taxa 

de recuperação da desensibilização, com níveis intracelulares elevados de 

cálcio causando retardo na recuperação, no caso dos α7-nAChR.(40) 

No tecido renal, o α7-nAChR já foi encontrado no endotélio dos capilares 

peritubulares(42), nos túbulos proximal e distal (43)  e em culturas de células 
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mesangiais(44). Nas células mesangiais, a nicotina é um estímulo importante 

para a proliferação e produção de fibronectina, efeito prevenido pela 

administração de alfa-bungarotoxina, que se liga e bloqueia o α7-nAChR(38). 

Após a indução de lesão de isquemia-reperfusão, parece haver um aumento da 

expressão protéica dessa subunidade nos capilares peritubulares, efeito 

diminuído pelo pré-tratamento com 1mg/kg de nicotina intraperitoneal(42). 

A administração aguda de nicotina é capaz de aumentar a frequência 

cardíaca, a contratilidade miocárdica e a pressão arterial. Esses efeitos 

cardiovasculares da nicotina são, principalmente, pela estimulação do sistema 

nervoso simpático. Ao ligar-se aos α7-nAChR, a nicotina desencadeia uma 

resposta cardiovascular simpática(45).  A nicotina estimula a neurotransmissão 

simpática, estimulando a liberação de catecolaminas das terminações nervosas 

simpáticas pós-ganglionares periféricas e na medula adrenal(46). Em 

indivíduos saudáveis e tabagistas o ato de fumar provoca aumento dos níveis 

plasmáticos de epinefrina e norepinefrina. Existem três possíveis mecanismos 

de ativação simpática relacionados ao tabagismo: - efeito direto no SNC; - 

efeito estimulatório na transmissão ganglionar simpática; - efeito direto nas 

terminações nervosas simpáticas periféricas. Em tabagistas saudáveis, com 

sensibilidade barorreflexa preservada, ocorre diminuição da ativação simpática 

periférica com o fumo, enquanto em pacientes com diminuição da atividade 

barorreflexa o fumo promove aumento da ativação simpática periférica. Desta 

forma, a sensibilidade barorreflexa foi maior em indivíduos tabagistas 

saudáveis do que em tabagistas com angina estável(47), sugerindo que os 

efeitos do tabagismo e da nicotina podem ser diferentes de acordo com a 

população estudada e com as condições de base. Pacientes mais idosos, 

hipertensos, diabéticos ou com doença cardíaca tem atenuação do 

barorreflexo, podendo ser esse um dos mecanismos para o aumento do risco 

cardíaco associado ao tabagismo nesses grupos(48). 

O SRAA também é afetado pelo tabagismo, com aumento de 

aldosterona e atividade da enzima conversora de angiotensina por provável 

efeito de elevações do hormônio adrenocorticotrófico induzidas pela nicotina no 

aumento da liberação de aldosterona. O tabagismo crônico estimula a atividade 

de renina plasmática e aumenta os níveis plasmáticos de aldosterona(49). 
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1.5 Nicotina e doença renal 

 

Os efeitos da nicotina já foram investigados em diversos modelos de 

lesão renal, incluindo lesão renal aguda, DRC, diabetes e doenças 

glomerulares. 

A nicotina é capaz de estimular a EMT e, em células brônquicas, já foi 

visto que a nicotina atua via Wnt3a/β-catenina, com consequente regulação da 

expressão de TGF-β e indução de EMT(50).A nicotina também é capaz de 

induzir estresse oxidativo em diversos tipos celulares, promovendo a produção 

de ROS por macrófagos e o aumento da peroxidação lipídica no fígado, além 

de estar associada a depleção de antioxidantes, com a diminuição da atividade 

de GSH em fígado e pulmão(44, 51, 52). 

Estudos em animais demonstram que a nicotina aumenta o estresse 

oxidativo renal ao suprimir as respostas antioxidantes no rim e ao afetar 

adversamente a função mitocondrial e a produção de ROS nas mitocôndrias no 

túbulo proximal(53). Em modelo de isquemia-reperfusão em ratos, a exposição 

crônica a nicotina por via oral provocou alterações morfológicas e de função 

renal, relacionadas ao aumento dos marcadores de estresse oxidativo(54). A 

exposição crônica a nicotina é capaz de exacerbar a lesão de isquemia-

reperfusão renal pelo aumento da expressão de marcadores de estresse 

oxidativo tanto “in vitro” quanto “in vivo”(53, 55). 

A exposição crônica a nicotina também pode aumentar a expressão de 

citocinas inflamatórias, levando ao aumento de TGF-β, proteína quimiotrativa 

de monócitos (MCP-1), actina α de músculo liso (α-SMA) e fibronectina em 

animais submetidos a isquemia renal após exposição por 4 semanas a 

nicotina(56). 
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Figura 1.6 (adaptada) – Esquema ilustrativo da produção do fator de transformação do 
crescimento – beta (TGF-β) e do fator de crescimento do tecido conjuntico (CTGF) 
induzidas pela nicotina(57) 

Em modelo de nefrectomia 5/6, animais expostos cronicamente a 

nicotina tiveram aumento da excreção protéica e piora da lesão glomerular, 

com aumento da expressão de TGF-β, fibronectina e NADPH oxidase 4. Esses 

efeitos foram atenuados pela administração de um bloqueador do α7-nAChR, 

sugerindo um papel importante desses receptores(43). 

Em um modelo animal de nefropatia diabética, camundongos db/db 

expostos via oral por 10 semanas a 100 mcg/mL de nicotina também 

apresentaram aumento da proteinúria, da hipertrofia glomerular e da área 

mesangial, acompanhados de aumento da NADPH oxidase 4 e de 

nitrotirosina(51). 

Em ratos, a exposição a nicotina por 14 dias após indução de nefrite 

resultou em maior liberação de mediadores inflamatórios e marcadores de 

injúria glomerular, o que também foi confirmado “in vitro” (58). 

Ao ligar-se ao α7-nAChR a nicotina é capaz de estimular a fibrogênese 

através do aumento da produção de TGF-β, inibir a apoptose e aumentar a 

produção de interleucina 8 (IL-8). A nicotina estimula de maneira autócrina a 

função dos fibroblastos através da ativação de TGF-β, sendo capaz de 

aumentar a produção de vimentina, fibronectina, alfa-SMA e de colágeno. “In 

vivo”, a nicotina é capaz de aumentar a produção de colágeno e a ativação de 
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fibroblastos em diversos tecidos, como coração, pulmão, gengiva, próstata e 

articulações(57). 

Desta forma, quando administrada cronicamente, a nicotina está 

relacionada a liberação de ROS, fibrose e progressão de doença renal, sendo 

responsável, pelo menos em parte, pelos efeitos renais deletérios associados 

ao tabagismo. 

 

1.6 O gene klotho (Kl) 

 

Durante um estudo de modelos experimentais de hipertensão sal 

sensível por aumento da expressão do trocador sódio-próton tipo I, o 

cruzamento de animais transgênicos resultou em camundongos mutantes que 

apresentavam um fenótipo semelhante ao envelhecimento humano. Esses 

mutantes (kl/kl) foram denominados klotho, deusa grega responsável por tecer 

o fio da vida, mesmo nome dado ao gene posteriormente identificado. O gene 

klotho teve o seu locus interrompido não intencionalmente, por uma mutação 

insercional, resultando num alelo fortemente hipomórfico(59, 60). 

Os animais kl/kl apresentam retardo de crescimento, alterações 

cognitivas, perda de audição, calcificação vascular, hipertrofia cardíaca, 

enfisema pulmonar, osteopenia, calcificação ectópica e atrofia do timo, do 

tecido adiposo, da pele e da musculatura esquelética(59, 60). 

Esse fenótipo se apresenta somente em animais homozigotos para esse 

transgene e sua transmissão segue o padrão de herança mendeliana. O 

background genético do camundongo klotho inicial era uma mistura de 

C57BL/6J e C3H/J. Esses animais kl/kl se desenvolvem normalmente até 3-4 

semanas de vida, quando começam a apresentar retardo de crescimento, se 

tornam gradualmente menos ativos, e morrem prematuramente com 

aproximadamente 8-9 semanas de vida. Sua sobrevida média é de 60,7 dias e 

não sobrevivem mais do que 100 dias. Os orgãos genitais externos, testículos, 

úteros e ovários desses animais são atróficos e eles são incapazes de se 

reproduzir(59).  
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Figura 1.7 – Animais kl/kl apresentam fenótipo semelhante ao envelhecimento humano. Na 
foto, animal kl/kl comparado com “wild-type”, ambos com 6 semanas de vida 

O timo desses animais é normal nos estágios iniciais do 

desenvolvimento, mas se tornam atróficos, um achado também observado 

durante o envelhecimento normal de humanos e de camundongos. Na aorta é 

possível identificar calcificação extensa da camada média e espessamento da 

íntima. As pequenas artérias intrarrenais também sofrem extensa calcificação. 

Calcificação ectópica também pode ser observada em diversos órgãos dos 

animais kl/kl. Esses animais apresentam ainda osteopenia, com diminuição do 

número de osteoblastos e osteoclastos, atrofia da pele, enfisema e 

anormalidades da glândula hipófise(59, 61). 

Os animais kl/kl tem níveis aumentados de cálcio e fósforo, com 

1,25(OH)2D3 anormalmente aumentada, por provável aumento da expressão de 

1-α-hidroxilase. Os níveis de paratormônio (PTH) são mais baixos e de 

calcitonina discretamente maiores do que os animais selvagens, compatíveis 

com os níveis de cálcio e fósforo e sugestivos de vias de sinalização 

independentes do Klotho para esses hormônios(62). Acredita-se que a 

hiperfosfatemia seja a principal alteração responsável pelo envelhecimento 

nesses animais, visto que a deleção dos canais sódio-fosfato 2a (NaPi2a), com 

redução da reabsorção de fósforo e do seu nível sérico, é capaz de resgatar o 

fenótipo desses animais, mesmo com o consequente aumento dos níveis de 

1,25(OH)2D3 e cálcio(62, 63). Os animais heterozigotos para esse transgene 
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(Kl+/-) tem fenótipo semelhante aos seus correspondentes selvagens, mas 

apresentam níveis da proteína Klotho diminuídos(64). 

O gene murino klotho codifica uma proteína transmembrana tipo 1 que 

consiste de uma sequência N-terminal, um domínio extracelular composto de 2 

repetições internas (mKL1 e mKL2), um domínio transmembrana e um domínio 

intracelular curto. Homólogos são encontrados em humanos e em ratos. As 

repetições extracelulares exibem homologias com as beta-glicosidases. O RNA 

mensageiro (RNAm) do klotho é predominantemente expresso nos túbulos 

renais distais e no plexo coróide(62). A expressão do gene pode ser detectada 

na hipófise, placenta, músculo esquelético, bexiga, aorta, pâncreas, testículos, 

ovários, cólon e glandulatireóide, mas em menor quantidade do que no cérebro 

e no rim(59). O DNA complementar (cDNA) do klotho humano codifica uma 

proteína de 1012 aminoacidos que mostra uma identidade de 86% com a 

proteína klotho do camundongo e a localização cromossomal é 13q12(59). 

Essa proteína transmembrana age como um co-receptor, convertendo os 

receptores de fator de crescimento fibroblástico em receptores específicos para 

fator de crescimento de fibroblastos 23 (FGF-23), promovendo balanço 

negativo de fósforo por inibição da síntese da 1,25(OH)2D3 e indução de 

fosfatúria(60, 65). Sem o Klotho, o FGF-23 não consegue, em concentrações 

fisiológicas, se ligar e ativar o seu receptor(63).  

 

 

Figura 1.8 (adaptada) – Ações da proteína klotho em suas formas transmebrana e 
secretada. A forma transmembrana atua como co-receptor do fator de crescimento de 
fibroblastos 23 (FGF-23), promovendo fosfatúria e diminuição do calcitriol. A forma 
secretada age a distância, interferindo em vias de sinalização intra-celulares(66) 
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Outros órgãos, que também apresentam alterações nos mutantes, não 

apresentam transcritos de klotho detectáveis por “real time-PCR”, como 

pulmões, pele e osso, sugerindo um efeito hormonal da proteína Klotho(59). A 

proteína Klotho pode ser localizada na membrana celular, mas o seu domínio 

extracelular pode ser clivado por uma protease ancorada a membrana 

ADAM10/17, liberando uma forma secretada na corrente sanguínea, urina e 

líquor(60). 

A forma secretada, chamada também de α-Klotho, funciona como uma 

enzima semelhante a β-galactosidase, que regula a atividade e o tempo de 

retenção na superfície celular de canais iônicos e proteínas transportadoras. 

Dessa forma, o Klotho solúvel modula os canais de cálcio receptor de potencial 

transiente vanilóide tipo 5 (TRPV5), os co-transportadores NaPi-2a e o canal de 

potássio (ROM-K)(60, 65). O Klotho secretado atua sobre os canais ROM-K, 

evitando a sua internalização e promovendo uma maior secreção tubular de 

K(67). 

 

Figura 1.9 (adaptada) – Ação de β-galactosidase da proteína Klotho na modulação do canal 
de cálcio receptor de potencial transiente vanilóide tipo 5 (TRPV5)(66) 

Além disso, já foi demonstrado que a proteína Klotho secretada é capaz 

de regular múltiplas vias de sinalização intracelular, incluindo insulina/IGF1 e 

Wnt(68). A α-klotho é capaz de inibir a cascata de sinalização intracelular via 

IGF1/insulina. Na ausência da estimulação do receptor de IGF1/Insulina, há 

uma redução da fosforilação do fator de transcrição “forkhead box O” (FOXO). 

Dessa forma, a proteína Klotho é capaz de aumentar a resistência ao estresse 
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oxidativo, pois ao inibir a fosforilação do FOXO permite a sua translocação 

nuclear e ligação a região promotora dos genes da SOD e da catalase, 

aumentando a sua expressão e facilitando, assim, a remoção das ROS(68, 69). 

Animais transgênicos que tem expressão aumentada de klotho são capazes de 

sobreviver após a injeção de quantidades letais de paraquat, um liberador 

potente de ROS(69). 

 

Figura 1.10(adaptada) – Regulação dos fatores de transcrição FOXO pela sinalização via 
IGF1/insulina.  A: A ligação da insulina/IGF1 aos seus receptores leva a uma ativação da 
Akt, que fosforila o FOXO, tornando-o inativo e impedindo a sua entrada no núcleo. B: Na 
ausência desse estímulo, o FOXO não fosforilado é capaz de entrar no núcleo e promover 
a transcrição dos genes da catalase e da SOD2(68) 

A proteína Klotho também atua na regulação da fibrogênese, através da 

modulação da sinalização via Wnt por ligação direta, já que a interação Wnt-

Klotho suprime a atividade biológica da Wnt. Dessa forma, o Klotho é capaz de 

normalizar as alterações de ciclo celular e reduzir a produção de TGF-β 

induzidas por essa via de sinalização, que tem papel importante na estimulação 

da fibrose em diversos tecidos(68, 70). 

 

1.7 Klotho e rim 

 

Apesar de ser expresso em vários tecidos, o klotho tem a sua expressão 

particularmente alta no rim, principalmente nas células do túbulo distal(60). Na 

DRC, a transcrição renal de klotho é marcadamente diminuída em diversas 

etiologias, como nefropatia obstrutiva, nefropatia diabética e glomerulonefrites 

crônicas. Em humanos, os níveis séricos de Klotho se correlacionaram em 
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voluntários sadios com a creatinina sérica, a uréia e o FGF-23, embora a 

dosagem em estudos com pacientes renais crônicos ainda tenha resultados 

controversos. Os níveis urinários da proteína Klotho diminuem precocemente 

em pacientes com DRC(60). 

A deficiencia transitória de Klotho já foi identificada em diversos modelos 

experimentais de lesão renal aguda(60), incluindo isquemia-reperfusão(64, 71), 

obstrução ureteral(72), sepse, hipovolemia e nefrotoxicidade por cisplatina(73). 

Na lesão de isquemia-reperfusão, ocorre uma diminuição dos níveis de 

Klotho, que se reverte em após a recuperação. Além disso, níveis mais baixos 

de Klotho exacerbam a lesão renal e sua administração exógena permite uma 

atenuação da lesão renal(64). 

A depleção de Klotho é capaz de promover a senescência das células 

epiteliais renais e a sua suplementação bloqueia o envelhecimento induzido por 

estresse oxidativo(74). Num modelo de doença glomerular por mutação 

genética, o aumento da expressão de Klotho promoveu uma redução das 

células senescentes, da apoptose e do estresse oxidativo no tecido renal(75). 

Os camundongos kl/kl tem fibrose tubulointersticial, associada a um 

aumento dos níveis renais de TGF‑β. Em modelo de obstrução ureteral, 

animais Kl+/- tiveram piora da fibrose renal e maiores níveis de TGF‑β e 

fibronectina, alterações atenuadas pela administração de Klotho, através da 

sua atuação como regulador negativo da sinalização via Wnt(70, 72, 73). 

Acredita-se que o Klotho, desta forma, exerça uma função de 

renoproteção por diversos mecanismos, incluindo citoproteção direta, 

promoção de reparo regenerativo e inibição de fibrose(73). 

 

Figura 1.11 (adaptada) – Mecanismo proposto para os efeitos benéficos do Klotho na lesão 
renal aguda(73) 
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O SRAA, que tem um papel importante na progressão da doença renal e 

em suas complicações, também se correlaciona com o Klotho. A ang-II é capaz 

de reduzir a expressão renal do gene klotho, via receptor AT1 de maneira 

independente da pressão arterial(76, 77). Por outro lado, a indução da proteína 

Klotho em animais foi capaz de atenuar a lesão renal causada por infusão de 

ang-II(78). 

 

1.8 Nicotina e klotho 

 

O tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de diversas 

doenças relacionadas à idade, presentes nos animais kl/kl, como enfisema(79), 

osteopenia, calcificação vascular e envelhecimento cutâneo(80). Em mulheres, 

já foi evidenciado que o tabagismo se associa a uma perda de comprimento 

dos telômeros, sugerindo um efeito de envelhecimento acelerado relacionado 

ao tabagismo(81). 

Além disso, a diminuição da expressão de Klotho parece ter efeitos pró-

fibróticos, assim como a exposição crônica a nicotina, sugerindo um possível 

papel do gene klotho nos efeitos deletérios do tabagismo ou uma 

potencialização da injúria renal em situações de deficiência de Klotho. 

Apesar de não existirem ainda estudos avaliando diretamente a 

associação entre klotho e tabagismo ou exposição a nicotina, tem surgido na 

literatura alguns relatos que sugerem essa possibilidade. Em um estudo que 

avaliou os níveis de Klotho em gestantes, além de evidenciarem uma redução 

do Klotho em casos de infecção de líquido amniótico, nas pacientes sem 

infecção, os níveis de Klotho foram menores em mulheres tabagistas. Os 

autores fazem a hipótese de que os efeitos relacionados ao envelhecimento 

associado ao cigarro possam estar relacionados a uma diminuição do 

Klotho(82). 

Em outro estudo, utilizando uma população de pacientes com DRC, os 

níveis de FGF-23 se associaram significativamente com tabagismo e os 

autores consideram que o tabagismo diminui de alguma forma a sensibilidade 
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ao FGF-23, pois os pacientes tabagistas mantem níveis semelhantes de 

fósforo, mesmo com níveis mais altos de FGF-23(83). 



 

2 Objetivos 
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1. Avaliar se a exposição crônica a nicotina altera os níveis renais 

de Klotho 

2. Avaliar os efeitos renais e hemodinâmicos da exposição crônica a 

nicotina 

3. Avaliar os efeitos renais e hemodinâmicos da exposição crônica a 

nicotina associada à deficiência de klotho



 

3 Métodos 
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3.1 Animais e genotipagem 

 

Foram utilizados camundongos com 8 a 12 semanas, haploinsuficientes 

para o gene klotho (Kl+/-) e “wildtype” (Kl+/+), com “background” genético 

resultante da mistura de C57BL/6J e C3H/J, cedidos pelo Prof Dr Makoto Kuro-

o (University of Texas Southwestern Medical Center, EUA) e mantidos no 

Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Os animais utilizados no estudo resultaram do cruzamento dos 

camundongos Kl+/- e foram identificados, após desmame, por genotipagem. 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas com até 5 animais, com livre 

acesso a água limpa (trocada diariamente) e dieta padrão cedida pelo Biotério 

Central (Nuvilab®, Curitiba, Brasil). O estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo em 09 de fevereiro de 2012, protocolo 

368/11. 

A genotipagem dos animais foi realizada no Biotério Central por técnica 

de reação em cadeia da polimerase (PCR)(59), através de fragmentos da 

cauda.  

Os animais foram divididos nos seguintes grupos:  

a. Grupo 1 (SAC++): Animais Kl+/+ que receberam sacarina 2% por 

28 dias 

b. Grupo 2 (SAC+-): Animais Kl+/-  que receberam sacarina 2% por 

28 dias 

c. Grupo 3 (NIC++): Animais Kl+/+ que receberam nicotina 200 

mcg/mL em sacarina 2% por 28 dias 

d. Grupo 4 (NIC+-): Animais Kl+/- que receberam nicotina 200 

mcg/mL em sacarina 2% por 28 dias 

 

3.2 Exposição crônica a nicotina 

 

Os camundongos dos grupos NIC++ e NIC+- receberam nicotina 

(Sigma-Aldrich, MO, EUA) adicionada a sacarina a 2% (Labsynth, SP, Brasil) 
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diluída em água por 28 dias consecutivos. A concentração de nicotina inicial foi 

de 50 µg/mL, sendo aumentada a cada 3 dias em 50 µg/mL até uma 

concentração de 200 µg/mL que foi mantida até o final do experimento(84). A 

nicotina diluída foi administrada em bebedouros de vidro protegidos da luz e foi 

trocada a cada 2 dias, de acordo com relatos anteriores de que não há perda 

significativa de nicotina da solução nesse intervalo de tempo(84). Os grupos 

SAC++ e SAC+- recebiam pelo mesmo período, e em bebedouros 

semelhantes, sacarina a 2% diluída em água.  

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática do protocolo de exposição a nicotina ou sacarina 

3.3 Gaiola metabólica  

 

Ao final de 4 semanas, os animais dos 4 grupos (n=8/grupo) foram 

colocados em gaiolas metabólicas (Tecniplast, VA, Itália) por 24 horas, sendo 

mantidas as administrações de sacarina ou nicotina nesse período. Antes, e 

após o período de permanência em gaiola, os animais foram pesados. Após 24 

horas, foram quantificados o volume de líquido ingerido, o peso da comida 
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ingerida e o volume urinário dos animais. A urina de 24 horas foi armazenada a 

-80ºC, após centrifugação, para análises descritas posteriormente. 

 

Figura 3.2 – Modelo de gaiola metabólica utilizada para quantificação do volume ingerido, 
quantificação e coleta da diurese por 24 horas 

3.4 Sacrifício e coleta de plasma 

 

Ao final do experimento os animais (n=10/grupo) foram sacrificados 

após anestesia com cetamina 100 mg/kg intraperitoneal associada a xilazina 10 

mg/kg intraperitoneal, seguida de exsanguinação por punção cardíaca. O 

sangue, coletado em seringas heparinizadas, era mantido em gelo e 

centrifugado a 4ºC por 15 minutos a 1000 g, dentro de até 30 minutos da 

coleta, para separação do plasma, que foi imediatamente armazenado a -80ºC 

para realização das dosagens descritas a seguir. Os rins foram retirados e 

armazenados de acordo com as condições específicas para análises, também 

descritas posteriormente. 

 

3.5 Medida da taxa de filtração glomerular (TFG) 

 

Um novo grupo de animais (n = 5/grupo SAC++ e SAC+- e n=6/grupo 

NIC++ e NIC+-) foi utilizado para mensuração da TFG através da depuração de 

inulina marcada com fluoresceína isotiocianato (FITC-inulina) (Sigma-Aldrich, 
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MO, EUA), também após 28 dias de exposição à nicotina ou veículo(85). Os 

animais foram submetidos à anestesia de curta duração, em caixa anestésica 

com isoflurano a 3% sob fluxo de oxigênio, para injeção retro-orbitária de 

“bolus” único da solução de FITC-inulina dialisada (2 µL/g de peso do animal) 

com uma agulha de 13 x 4,5 mm acoplada a uma seringa de 100 µL (Hamilton 

Company, NV, EUA). Em seguida, foi realizado corte de 1 mm na cauda do 

animal, para coleta de sangue nos tempos 3, 5, 7, 10, 15, 35, 56 e 75 min em 

minicapilares heparinizados (Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG, 

Eberstadt, Alemanha). As amostras eram protegidas da luz durante todo o 

período de processamento. Após a coleta, o sangue foi transferido do capilar 

para um tubo de polipropileno de 0,3 mL e centrifugado por 5 min a 4000 rpm. 

De cada amostra foram retirados 2 µL de plasma, que foi diluído em 18 µL de 

0,5 mol/L HEPES (pH 7.4), sendo utilizados 2 µL de cada amostra diluída para 

leitura da fluorescência com o aparelho Nanodrop 3300 (ThermoScientific, DE, 

EUA), em duplicatas. 

Antes do uso, a FITC-inulina foi pesada e diluída em solução de NaCl 

0,9% (100 mg FITC-inulina para 2 µL de NaCl 0,9%) e dialisada através de 

uma membrana (Spectra/Pro 6, Spectrum Laboratories, CA, EUA) por 24 horas 

contra 1000 mL de solução de NaCl 0,9%, em recipiente protegido da luz, 

sobre agitador magnético. A concentração final de FITC-inulina foi calculada 

pela fórmula: c = n/V, onde n = volume da solução de FITC-inulina inicial, V = 

volume final (diferença de peso da membrana de diálise contendo a inulina 

antes e após da diálise + volume da solução inicial de FITC-inulina).  

Para o cálculo da TFG foi analisada a concentração de FITC-inulina em 

amostras com concentração conhecidas, diluídas em plasma de animais do 

mesmo “background” e 0,5 mol/L HEPES (pH 7.4) para construção de curva 

padrão com 7 pontos. A TFG de cada animal, em µL/min, foi calculada após 

construção de equações de decaimento exponencial em duas fases, conforme 

exemplo da Figura 3.1, através do software Graphpad Prisma 6.0, utilizando a 

seguinte fórmula: TFG 	 / / 1	 	 / 2 , onde n = quantidade de FITC-

inulina injetada (n = c x V, onde c = concentração de FITC-inulina, V = volume 

injetado), A = Span1, ponto de intersecção de y na fase de eliminação, K1= 

constante de decaimento para fase de eliminação, B = Span2, ponto de 
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intersecção de y na fase de distribuição 

K2 = constante de decaimento para fase de distribuição.  

 

Tw o phase exponential decay

Best-f it values

Span1

K1

Span2

K2

0.07634

0.02197

0.2091

0.2736

 

Figura 3.3 – Exemplo de curva de decaimento exponencial em duas fases utilizada para 
cálculo da taxa de fil tração glomerular após injeção de dose única de FITC-inulina.Span1= 
ponto de intersecção de y na fase de eliminação, K1= constante de decaimento para fase 
de eliminação, Span2 = ponto de intersecção de y na fase de distribuição, K2 = constante 
de decaimento para fase de distribuição, FITC-inulina = inulina ligada a fluoresceína 

3.6 Avaliação hemodinâmica 

 

Após o mesmo período de 28 dias, outros 7 animais por grupo foram 

submetidos a canulação da artéria carótida e da veia jugular interna para a 

realização de medidas hemodinâmicas diretas. Após anestesia com cetamina 

100 mg/kg e xilasina 10 mg/kg intraperitoneal, cateteres de polietilieno de 4 cm 

(tygon PE-08, ClayAdams) conectados a cateteres de 2 cm (tygon PE-50, 

CLayAdams) e preenchidos com soro fisiológico heparinizado, foram inseridos 

na artéria carótida e na veia jugular para registro direto da pressão arterial e 

para administração de drogas, respectivamente, sendo fixados por fio de 

algodão. As extremidades livres das cânulas, após passagem subcutânea, 

foram exteriorizadas na região cervical posterior (Figura 3.4).  
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Figura 3.4 – Camundongo submetido a canulação da artéria carótida e da veia jugular. 
Após a canulação as extremidades dos catéteres foram exteriorizadas na região cervical 
posterior 

Um dia após a canulação, as medidas hemodinâmicas foram realizadas. 

Com o animal acordado, o cateter arterial foi conectado a uma extensão de 20 

cm, permitindo livre movimentação do animal pela caixa, durante todo o 

período do experimento. Esta extensão foi então conectada a um transdutor 

eletromagnético (DPT-100, DELTRAN® I) que, por sua vez, foi conectado a um 

amplificador (General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). Os registros de 

pressão pulsátil foram realizados com tempo de 60 minutos, dos quais foram 

aproveitados os 15 minutos mais estáveis, fornecendo valores diretos da 

pressão arterial em todos os grupos experimentais. O sinal analógico da 

pressão arterial foi convertido para digital (Windaq DI720), registrado em tempo 

real em microcomputador com sistema Dataq, com frequência de amostragem 

de 2000 Hz por canal. A análise dos sinais de pressão foi realizada utilizando-

se um programa comercial associado ao sistema de aquisição. Este programa 

permite a detecção de máximos e mínimos da curva de pressão batimento a 

batimento, fornecendo os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD) pela integral da área sob a curva no tempo. A frequência cardíaca pelo 

intervalo de pulso (IP) foi determinada a partir do intervalo entre dois picos 

sistólicos. Os resultados foram apresentados em valores médios e desvios 

padrões dos períodos em que os dados foram analisados para PA e FC. As 
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planilhas de dados obtidas foram analisadas em programa comercial para 

análise (Microsoft®Excel® 2010 - 14.0.6112.500 64 bits), onde se calcularam a 

média e desvio padrão da pressão arterial média (PAM), PAS, PAD e IP para 

cada animal. 

 Após esse registro inicial, foi realizada a infusão das drogas vasoativas 

fenilefrina e nitroprussiato de sódio. A fenilefrina (Sigma Chemical Company, 

MO, EUA), um potente estimulador α1, cuja ação predominante se dá nas 

arteríolas periféricas causando vasoconstrição, foi usada para provocar 

aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial é seguido de 

bradicardia reflexa comandada pelos barorreceptores. O nitroprussiato de sódio 

(Sigma Chemical Company, MO, UA), um potente vasodilatador tanto de 

arteríolas como de veias e cuja ação se dá por meio da ativação da 

guanilatociclase e aumento da síntese de 3’, 5’- guanosinamonofosfato (GMP) 

cíclico na musculatura lisa de vasos e outros tecidos, foi usado para provocar 

queda da pressão arterial. Essa queda é seguida por uma resposta 

taquicárdica reflexa comandada pelos barorreceptores.  

Após os animais terem permanecido em condições de repouso por 15 

minutos, a sensibilidade barorreflexa foi avaliada pelas respostas taquicárdicas 

e bradicárdicas mensuradas pelas variações da pressão arterial 

(compreendendo variações de 30 a 40 mmHg), induzidas por doses crescentes 

de nitroprussiato de sódio (100–250 ng/kg, intravenoso) e fenilefrina (80–250 

ng/kg intravenoso), sendo que a fenilefrina e o nitroprussiato de sódio foram 

infundidos randomicamente entre os animais, iniciando-se a sessão com um ou 

outro fármaco e após recuperação da injeção anterior. O maior valor injetado 

foi menor que 25 μl. 

Para avaliação dos índices de bradicardia e taquicardia reflexa o pico 

máximo ou mínimo da PAM foi comparado aos valores basais. De maneira 

análoga, a resposta da FC às variações de PAM foi comparada com os valores 

de FC do período imediatamente antes da infusão das drogas. Posteriormente 

os índices de bradicardia e taquicardia reflexa foram obtidos pela razão entre o 

delta de variação da FC pelo delta de variação da PAM. 
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3.7 Análise da variabilidade da freqüência cardíaca e da pressão arterial 

– análise espectral 

  

Cada batimento cardíaco foi identificado através da utilização de 

algoritmo implementado no Windaq, que automaticamente realiza a detecção 

dos intervalos de pulso (R-R da onda do eletrocardiograma ou do evento 

sistólico da onda do sinal de pressão arterial). Após esta leitura automática foi 

realizada uma verificação por inspeção visual, para identificar e/ou corrigir 

alguma marcação não correta. Em seguida gerada a série temporal de cada 

sinal a ser estudado, isto é, o intervalo de pulso cardíaco (tacograma) e da 

pressão arterial sistólica (sistograma). Os dados foram armazenados em 

arquivos e utilizados posteriormente na análise espectral via transformada 

rápida de Fourier (FFT), realizada por rotina padrão no programa MATLAB®, o 

qual detecta a frequência central, número e potência de cada componente. A 

faixa de frequência de interesse para análise espectral no 

camundongoencontra-se no intervalo que vai de 00 até 03 Hz.  

A potência espectral foi integrada em três faixas de frequência de 

interesse: alta frequência (HF) entre 0,75 e 3,0 Hz, representando modulação 

parassimpática, baixa frequência (LF) entre 0,20 e 0,75 Hz, indicadoras de 

modulação simpática, e muito baixa frequência (VLF) menores que 0,20 Hz. 

Devido ao nosso tempo de coleta dos sinais de interesse para a análise 

espectral, esse estudo não abordará as VLF. Também foi calculada, como 

indicador da modulação vagal no domínio do tempo, a raiz quadrada da soma 

dos quadrados das diferenças sucessivas entre intervalos R-R adjacentes 

(RMSSD) e, como marcador do barorreflexo espontâneo, o índice alfa, 

calculado como raiz quadrada da relação entre os componentes LF do intervalo 

de pulso e da pressão arterial.  
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3.8 Análises bioquímicas 

 

As dosagens plasmáticas e urinárias de uréia, creatinina, sódio, 

potássio, cálcio ionizado, fósforo e magnésio foram realizadas no aparelho 

Cobas C111 (Roche -Diagnostics, IN, EUA).  

Os valores obtidos também foram utilizados para cálculos de frações de 

excreção de sódio, potássio, magnésio, cálcio e fósforo. As frações de 

excreção (FE) de cada eletrólito e de uréia foram calculadas de acordo com a 

seguinte fórmula: 	 ó 	 ó 	/	 ó /	 	/	  x 

100, onde: Ueletrólito = concentração urinária do eletrólito, Peletrólito = 

concentração plasmática do eletrólito, na mesma unidade em que foi 

mensurada a concentração urinária deste eletrólito, UCr = concentração 

urinária de creatinina em mg/dL, PCr = concentração plasmática de creatinina 

em mg/dL 

A osmolalidade urinária foi mensurada pela medida da depressão do 

ponto de congelamento, através do Osmômetro 3W2 (Advanced Instruments, 

MA, EUA). 

 

3.9 Dosagem de cotinina plasmática e urinária  

 

As concentrações de cotinina foram medidas no plasma e na urina por 

ELISA, conforme instruções do fabricante (CO096D-100; Calbiotech Inc, CA, 

EUA). 

 

3.10 Extração, quantificação de proteínas e “Western blotting” 

 

Dois terços do rim esquerdo foram colocados em criotubos, 

acondicionados imediatamente em nitrogênio líquido (-196°C) e armazenados, 

a seguir, em freezer a -80°C. Posteriormente, os rins armazenados a -80°C 

foram homogeneizados em solução de K-Hepes (200 mM/L Manitol, 80 

mMHepes, 41mM/L KOH; pH 7,5) contendo inibidor de proteases (Cocktail 
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Protease Inhibitor, Sigma ChemicalCompany, MO, EUA). As amostras foram 

mantidas em gelo durante todo o procedimento. O homogenato foi centrifugado 

a 2000g por 15 min a 4ºC para remoção das células e resíduos celulares, com 

utilização do sobrenadante. A quantificação das proteínas foi feita pelo método 

de Bradford (Reagente de Bradford, Bioagency, Hamburgo, Alemanha) com 

espectrofotômetro. 

As amostras de proteínas renais (50 µg) foram submetidas à eletroforese 

em minigel de poliacrilamida de 8-12% de concentração. Após transferência 

das proteínas para membranas de nitrocelulose, as amostras foram tratadas 

com leite em pó desnatado a 5% diluído em tampão TBS-T (2,42g/LTris base, 

2,92g/L NaCl, 0,336g/L EDTA; pH = 7,5, com 1mL de Tween-20) por 1 hora, e 

posteriormente incubadas com os anticorpos primários específicos “overnight”, 

a 4oC (Tabela 1). 

 

 

No dia seguinte foi realizada a incubação com anticorpo secundário 

específico, anti-coelho 1:2000, anti-cabra 1:10.000, anti-camundongo 1:2.000 

(Sigma-Aldrich, MO, EUA) ou anti-rat 1:2000 (DAKO, Tóquio, Japão) em 

temperatura ambiente, por 1 hora. A marcação foi feita através da peroxidase 

ligada ao anticorpo conjugado secundário, usando sistema de 

Anticorpos Referências Fabricantes

α- ENaC SPC‐403D Stressmarq, BC, Canadá

α7-nAChR ab10096 Abcam Inc., MA, EUA

Actina SC‐1615 Santa Cruz Biotechnology Inc.,TX, EUA

AQP2 SC ‐ 9882 Santa Cruz Biotechnology Inc, TX, EUA

AT1 SC ‐ 1173 Santa Cruz Biotechnology Inc, TX, EUA

e-NOS 610296 BD Transduction Laboratories, NJ, EUA

Klotho KO603 COSMO BIO CO., LTD, Tóquio, JP

NHE3 SPC‐400D Stressmarq, BC, Canadá

NKCC2 SPC‐401D  Stressmarq, BC, Canadá

Renina IN‐2  AnaSpec Inc., CA, EUA

ROM-K ab92285 Abcam Inc., Cambridge, UK

VEGF SC‐7269 Santa Cruz Biotechnology Inc., TX, EUA

Tabela 1 ‐ Anticorpos utilizados para "western blotting".

α‐ ENAC ‐ canal  de sódio epitelial  α; α7‐nAChR ‐ receptor nicotínico da acetilcolina α7; AQP2 ‐ 

aquaporina 2; AT1 ‐ receptor da angiotensina II tipo 1; e‐NOS ‐ óxido nítrico sintetase 

endotelial; NHE3 ‐ trocador sódio‐hidrogênio tipo 3; NKCC2 ‐ cotransportador Na+‐K+‐2Cl‐; 

ROM‐K ‐ canal  de potássio da medula externa renal;  VEGF ‐ fator de crescimento vascular 

endotelial



34 
 

quimioluminescência (ECL,GE HealthcareLimited, Little Chanfont, UK). As 

imagens foram geradas por exposição ao aparelho Alliance 4.2 (UVITEC, 

Cambridge, UK). As bandas obtidas foram analisadas (Image J, NIHImage, 

EUA), com realização das densitometrias. As bandas foram normatizadas pela 

densitometria das bandas originadas pela hibridização da actina e os 

resultados apresentados como porcentagem em relação ao grupo controle. 

 

3.11 Reação em cadeia da polimerase quantitativa – qPCR 

 

As amostras de tecido renal correspondentes a 1/3 do rim esquerdo 

foram armazenada a -80ºC e posteriormente submetidas a extração de RNA, 

adicionando-se 1 mL do reagente TRIzol® (LifeTechnologies, CA, EUA) para 

cada 50 mg de tecido com homogeneização em Polytron, adição de 200 µL de 

clorofórmio ao homogenato e centrifugação e separação de fases. O RNA foi 

transferido para tubos plásticos de 2 ml para precipitação, lavagem e 

ressuspensão. As concentrações de RNA de cada amostra foram dosadas no 

Nanodrop 2000 (ThermoScientific, DE, EUA). 

Fitas únicas de c-DNA fora sintetizadas a partir das amostras de RNA 

isolado utilizando-se o reagente SuperScript® VILO™MasterMix 

(Invitrogen,LifeTechnologies, CA, EUA) na proporção de 4 µL do reagente para 

até 2,5 µg de RNA. A reação em cadeia da polimerase (qPCR) foi realizada por 

ensaio de TaqMan® (AppliedBiosystems, LifeTechnologies, CA, EUA), 

utilizando-se sonda específica para klotho (Mm00502002_m1), com controle 

por sonda para GAPDH (Mm99999915_g1). Todas as reações foram 

realizadas em duplicata e com controles negativos para cada sonda, utilizando-

se o equipamento StepOne Plus® (AppliedBiosystems, LifeTechnologies, CA, 

EUA) e com ciclagem em 4 etapas: 2 min a 50º, 10 min a 95º, 40 ciclos de 15 

segundos a 95º e 1 min à 60º. Os valores de Ct (ciclo limiar) do gene alvo 

foram normalizados pelos valores de Ct do gene de referência (∆

	 ê ). Como o Ct do gene referência permanece constante, a alteração 

no valor do ∆Ct corresponde a uma variação na expressão do gene alvo. O 

valor de ∆∆Ct foi obtido pela comparação do valor de ∆Ct de amostras 
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desconhecidas com o ∆Ct de uma amostra controle, sendo a expressão gênica 

quantificada por 2 ∆∆ . Os resultados foram apresentados como porcentagem 

do grupo controle (SAC++). 

 

3.12 Imunohistoquímica 

 

O rim D após ser retirado foi fixado em formalina a 10% por 24h, 

colocado em álcool a 70% e posteriormente emblocado em parafina. Foram 

realizados cortes histológicos e confecção de lâminas em branco para 

imunohistoquimica. As lâminas em branco cortadas a partir dos blocos em 

parafina foram desparafinizadas e submetidas à reação de imunohistoquímica. 

Os cortes de tecido renal foram incubados com anticorpos anti-fibronectina FN1 

(Sigma-Aldrich, MO, EUA) na diluição 1:500 por um período de 18 horas à 

temperatura de 4º C (“overnight”). O produto dessa reação foi detectado pelo 

complexo avidina-biotina-peroxidase (Vector Laboratories, Burlingame, CA, 

EUA) e a cor desenvolvida com 3,3’-diaminobenzidina na presença de água 

oxigenada. A contracoloração foi feita com hematoxilina de Harris. As ligações 

inespecíficas foram bloqueadas pelas diluições dos anticorpos primário e 

secundário em solução de PBS contendo albumina bovina 1%. Os cortes foram 

examinados sob microscopia de luz.  

Para avaliação da imunorreação, as proporções de volume de áreas 

positivas no tecido renal, determinadas pelo limite de cor, foram obtidas pela 

análise de imagem usando o software Image-Pro® Plus 4.1 para Windows® 

(Media Cybernetics, Silverspring, MD, EUA) em um computador compatível 

ligado a uma câmera digital acoplada a um microscópio (Carl ZeissAxioskop 

40, Eching, Alemanha). A proporção de volume é expressa como a área 

positiva (µm2) dividida pela área total do campo analisado (µm2). Os resultados 

foram expressos como porcentagens(86). 
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3.13 Marcadores de estresse oxidativo 

 

Ensaio de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS): Após a 

dosagem de proteínas no tecido renal pelo método de Bradford, foram 

adicionados 1 mL do homogeinato com 1,0 a 1,8 mg de proteínas a 1 mL de 

TCA 17,5% e deixada a mistura no gelo. A seguir foi adicionado 1mLde ácido 

tiobarbitúrico (0.6%), pH 2,0 e o homogeinato foi colocado em banho de água 

fervendo por 15 minutos, sendo, a seguir, colocado novamente no gelo. 

Adicionou-se 1 mL de TCA 70% e a mistura foi incubada por 20 minutos em 

temperatura ambiente. A amostra foi, então, centrifugada por 15 minutos a 

2000 rpm, com posterior leitura da absorbância em espectofotômetro no 

comprimento de onda de 534 nm. A quantidade de TBARS, foi expressa em 

nanomoles e foi calculada usando coeficiente de extinção molar equivalente ao 

do MDA, ou seja, 1.56 x 105 M-1 cm –1. A quantidade de TBARS renal foi 

expressa em nmol por mg de proteína (nmol/mg). 

Determinação da glutationa reduzida (GSH): Para avaliar as 

concentrações de GSH, os homogeinatos (0,2 g tecido em 5 mL de KCl 1,15% 

gelado) foram diluídos em água (1:4) e precipitados com TCA 50% e, em 

seguida, centrifugados a 3000 rpm por 10 min a 4°C. Um volume de 2 mL de 

tampão Tris 400 mM e 0,1 mL de DTNB foram adicionados a uma alíquota de 

0,5 mL do sobrenadante. As amostras foram mantidas a temperatura ambiente 

por 15 min e, então, lidas em 412 nm com uma curva padrão de cisteína nas 

concentrações de 10, 20, 40 e 60 nmol/mL. Os resultados foram expressos em 

nmol GSH/g de proteína. A quantificação de proteínas foi feita pelo método de 

Bradford. 

   

3.14 Dosagem de paratormônio (PTH) 

 

Para dosagem de PTH intacto, os plasmas, obtidos conforme descrito 

anteriormente, foram analisados em duplicata por ELISA através do Kit 

CEA866Mu (Life Science Inc., FL, EUA), de acordo com as instruções do 

fabricante. 
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3.15 Dosagem de fator de crescimento de fibroblastos 23 (FGF-23) 

 

O FGF-23 intacto plasmático foi dosado por ELISA em duplicata de 

acordo com as instruções do kit 60-6800 (ImmunotopicsInternational, CA, 

EUA). 

 

3.16 Dosagem de hormônio antidiurético (ADH) 

 

Para dosagem de ADH, os plasmas foram analisados em duplicata por 

ELISA através do Kit CEB139Mu (Life Science Inc., FL, EUA), de acordo com 

as instruções do fabricante. 

 

3.17 Dosagens de citocinas no tecido renal 

 

Foram estudadas as seguintes citocinasno tecido renal:  interleucina 12 

(IL-12(p70)), fator de necrose tumoral α (TNF-α), interferon γ (IFN-γ), MCP-1, 

interleucina 10 (IL-10) e interleucina 6 (IL-6), utilizando o kit Bio-Plex Pro 

Mouse Cytokine 23-plex Assay (Biorad, CA, EUA), com o equipamento Bio-plex 

200 Systems (Biorad, CA, EUA), conforme descrito pelo fabricante. 

 

3.18 Dosagem de aldosterona plasmática 

Os níveis plasmáticos de aldosterona foram medidos por 

radioimunoensaio em duplicatas, utilizando-se o kit RIA Aldosterone 

(Immunotech, Marselha, França), de acordo com instruções do fabricante.



 

4 Análise estatística 
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A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa GraphPad 

Prism 6.0 (GraphPad Software Inc, CA, EUA) com cálculo de média e erro-

padrão médio para as diversas variáveis estudadas, e comparações entre os 4 

grupos por análise de variância (ANOVA), com Tukey como pós-teste. 

Comparações entre 2 grupos foram realizadas utilizando o teste t de Student. 

Foram considerados significativos valores de P < 0,05. 

  

 

 



 

5 Resultados 
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5.1 Genotipagem 

 

A genotipagem dos animais foi realizada no Biotério Central da FMUSP 

por PCR, através de fragmentos da cauda. Os alelos “wild-type” (WT) e 

mutante foram detectados respectivamente em 458 bp e 920 bp (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Exemplo de genotipagem evidenciando os alelos mutante e “wild-type”(WT). 
Os camundongos Kl+- apresentam os dois alelos, enquanto os kl/kl apresentam somente o 
alelo mutante 

 

5.2 Exposição à nicotina 

 

Os animais expostos a nicotina apresentaram níveis plasmáticos e 

urinários de cotinina semelhantes aos relatados em estudos prévios e dentro 

da faixa encontrada em tabagistas (102.90 ± 5.56 ng/mL)(43, 51, 55). Os 

animais do grupo NIC+- apresentaram níveis plasmáticos de cotinina maiores 

do que os animais do grupo NIC++, e níveis de cotinina urinária em 24 horas 

discretamente menores (Tabela 2). 
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Os pesos inicial e final dos animais foram semelhantes entre os 4 

grupos. O consumo de dieta em 24 horas também foi igual entre os grupos. O 

consumo de líquidos em 24 horas foi semelhante entre os grupos e a variação 

de peso no período de 24 horas na gaiola metabólica também não foi diferente 

entre os animais. A diurese em 24 horas foi menor no grupo NIC++ quando 

comparado ao seu controle (Tabela 3). 

 

 

 

5.3 Função renal e eletrólitos  

 

Assim como o volume urinário, a TFG (µL/min) dos animais Kl+/+ 

diminuiu no grupo exposto a nicotina (SAC++ 191,7 ± 6,8 vs NIC++ 161,5 ± 5,4, 

P < 0,01). Nos animais Kl+/-, a TFG não se alterou nos animais expostos a 

nicotina (NIC+- 177,2 ± 5,6) em relação aos não expostos (SAC+- 175,2 ± 8,5). 

A comparação entre os 2 grupos expostos a nicotina mostrou uma maior TFG 

no grupo NIC+- (Figura 5.2). 

 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +-
Cotinina plamática (ng/mL) - - 90,98 ± 7,9 115,3 ± 5,7*
Cotinina urinária (ng/24h) - - 14100 ± 1996 11320 ± 1619

Tabela 2 - Dosagens de cotinina.

Resultados apresentados como média ± erro padrão médio.  n = 6/grupo.  

* P  < 0,05 vs NIC ++

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +-
Peso
   inicial (g) 23 ± 0,91 23,8 ± 0,95 22,55 ± 0,74 23,8 ± 0,67
   final (g) 25,15 ± 1,08 25,65 ± 0,69 23,3 ± 0,71 25,45 ± 0,93
Consumo de dieta por 
peso em 24h (g/g peso) 0,12 ± 0,006 0,11 ± 0,007 0,11 ± 0,008 0,11 ± 0,008

Diurese em 24h (mL/g) 0,05 ±  0,005 0,04 ± 0,003 0,03 ± 0,003* 0,04 ± 0,005
Consumo líquido por peso 
em 24h (ml/g) 0,14 ± 0,009 0,16 ± 0,005 0,14 ± 0,024 0,14 ± 0,014

Tabela 3 - Dados da gaiola metabólica.

Resultados apresentados como média ± erro padrão médio.  n = 10/grupo.  

* P  < 0,05 vs SAC++.
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Figura 5.2 – Taxa de fil tração glomerular (TFG) medida por depuração de inulina marcada 
com FITC. A -  A TFG não foi diferente entre os animais não expostos a nicotina; P = 0,2. B 
– A TFG reduziu-se nos animais Kl+/+ expostos a nicotina (NIC++); P< 0,01. C – Nos 
animais Kl+/- expostos a nicotina a TFG se manteve; P = 0,86. D – Comparação dos animais 
expostos a nicotina evidencia tendência a menor TFG no grupo NIC++; P = 0,07   

Não houve diferença estatisticamente significante nos níveis plasmáticos 

de creatinina (Cr, mg/dL) entre os grupos (SAC++ 0,13 ± 0,01;SAC+- 0,1 ± 0; 

NIC++ 0,1 ± 0; NIC+- 0,1 ± 0; P = 0,08) e a depuração de Cr (mL/min/100g 

peso animal) foi de 1,17 ± 0,10 para o grupo SAC++, de 1,16 ± 0,13 para o 

grupo SAC+-, de 1,11 ± 0,07 para o grupo NIC++ e de 1,33 ± 0,10 para o grupo 

NIC+- (P= 0,45). Os níveis plasmáticos de ureia (mg/dL) foram maiores no 

grupo NIC+- quando comparado ao grupo SAC+- (SAC+- 48,3 ± 8,25 vs NIC+- 

60,0 ± 8,62; P < 0,05). Não houve diferença na comparação dos demais grupos 

(Figura 5.3). 
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Figura 5.3 – Níveis plasmáticos de ureia. A – A ureia plasmática foi semelhante entre os 
dois grupos não expostos a nicotina. B -  A ureia plasmática foi semelhante entre os grupos 
SAC++ e NIC++; P = 0,18. C – Nos animais Kl+/ - os níveis de ureia foram maiores no grupo 
exposto a nicotina, *P < 0,05 vs SAC+-. D – Não houve diferença significativa na ureia 
plasmática quando comparados os dois grupos expostos a nicotina, P  = 0,5 

A proteinúria de 24 horas (mg/24h) foi maior no grupo NIC+- (0,19± 0,03) 

comparado ao grupo NIC++ (0,10 ± 0,01), e não apresentou diferenças nos 

grupos SAC+- (0,13 ± 0,01), NIC++ (0,10 ± 0,01) e NIC+- quando comparados 

ao grupo SAC++ (0,15 ±0,02), como pode ser visto na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Os camundongos deficientes em klotho excretam mais proteína quando 
expostos a nicotina do que os camundongos Kl+/+. Proteinúria de 24 h em gramas= Proteína 
urinária (g/dL) x Volume urinário 24h (dL). A - Proteinúria de 24h semelhante entre os 
grupos não expostos a nicotina. P = 0,7. B -Proteinúria de 24h apresenta uma tendência a 
redução no grupo NIC++ quando comparado ao seu grupo controle (SAC++), P = 0,06. C – 
A proteinúria de 24 h não se altera quando camundongos Kl+/ - expostos a nicotina são 
comparados com os respectivos controles, P = 0,31 respectivamente. D - Animais 
deficientes em klotho (NIC+-) tem proteinúria de 24h maior que animais Kl+/+ (NIC++) 
quando expostos a nicotina, * P < 0,05 vs NIC++ 

 

Os eletrólitos plasmáticos apresentaram valores semelhantes entre 

todos os  grupos (Tabela 4).  

 

 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +- ANOVA
Na+ (mEq/L) 153,6 ± 1,61 158,5 ± 0,68 152,3  ± 3,8 154,9 ± 1,16 P = 0,2
K+(mEq/L) 4,24 ± 0,53 3,82 ± 0,23 4,01 ± 0,31 4,42 ± 0,49 P = 0,7
Cl-2 (mEq/L) 120,5 ± 1,5 120,3 ± 0,97 120,4 ± 0,78 120,5 ± 1,21 P = 0,99
Ca+2 (mg/dL) 8,81 ± 0,51 8,46 ± 0,38 8,65 ± 0,31 9,41 ± 0,57 P = 0,5
Mg+2 (mg/dL) 1,85 ± 0,11 1,74 ± 0,06 1,68 ± 0,06 1,76 ± 0,17 P = 0,8 
PO4- (mg/dL) 8,76 ± 0,71 8,89 ± 0,42 8,38 ± 0,67 8,31 ± 0,65 P = 0,9 

Tabela 4 - Eletrólitos plasmáticos.

Resultados apresentados como média ± erro padrão médio.  n = 8/grupo.  
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5.4 Função tubular – Eletrólitos urinários, osmolalidade e 

transportadores de sódio, água e potássio 

 

Como pode ser visto na Tabela 5, as frações de excreção de sódio 

(FENa), potássio (FEK) e de fósforo (FEP) foram menores nos animais Kl+/+ 

expostos a nicotina (NIC++) (Tabela 5). A fração de excreção de magnésio 

(FEMg) também não se mostrou diferente entre os grupos (Tabela 4). A fração 

de excreção de cálcio (FECa) foi semelhante entre os grupos (Tabela 5), assim 

como os níveis plasmáticos de PTH (Tabela 6). Houve uma tendência de níveis 

plasmáticos maiores de FGF-23 no grupo NIC++ em relação ao grupo SAC++, 

e estes níveis foram maiores nos grupos SAC+- e NIC+- quando comparados 

ao grupo SAC++ (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

A osmolalidade urinária foi semelhante entre os grupos (SAC++ 2899 ± 

54,4; SAC+- 2802 ±  119,8; NIC++ 2925 ±  13,6; NIC+- 2937 ±  3,15), como 

está demonstrado na Figura 5.5. 

 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +-
FENa 0,48 ± 0,08 0,37 ± 0,01 0,26 ± 0,04* 0,28 ± 0,03*
FEK 29,7 ± 3,5 27,9 ± 1,9 19,4 ± 3,1* 26,3 ± 7,4
FECa 0,59 ± 0,07 0,50 ±  0,06 0,46 ± 0,07 0,49 ± 0,07
FEMg 14,0 ± 1,4 10,6 ± 0,9 10,1 ± 1,2 12,1 ± 1,0 
FEP 9,9 ± 1,0 8,0 ± 0,6 6,1 ± 0,9* 9,1 ± 0,9

Tabela 5 - Fração de excreção dos eletrólitos (%)

Resultados apresentados como média ± erro padrão médio.  n = 8/grupo.  

* P  < 0,05 vs SAC ++

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +- ANOVA
PTH plasmático (pg/mL) 6,049 ± 0,9 5,588 ± 0,4 6,223 ± 0,8 5,685 ± 0,6 P  = 0,92
FGF-23 plasmático (pg/mL) 182,0 ± 16,4 292,0  ± 23,7 255,9  ± 45,4 286,9  ± 32,9 P  = 0,06

Tabela 6 - Níveis plasmáticos de FGF-23 e PTH intactos

Resultados apresentados como média ± erro padrão médio.  n = 10/grupo
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Figura 5.5 – A osmolalidade urinária foi semelhante entre os grupos, P = 0,47 

Os níveis plasmáticos de ADH também não variaram entre os grupos 

grupos (SAC++ 202,8 ± 12,9; SAC+- 197,4 ±  7,6; NIC++ 202,8 ± 4,4; NIC+- 

200,7 ± 7,4), (Figura 5.6).  
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Figura 5.6 – Níveis plasmáticos de hormônio antidiurético (ADH) foram semelhantes entre 
os 4 grupos. P = 0.96  
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As expressões renais de aquaporina 2 (AQP2) (Figura 5.7) e do canal de 

sódio epitelial α (αENaC) (Figura 5.8) não foram diferentes entre os grupos. 

 

%
 S

A
C

 +
+

SAC++ SAC+- NIC++ NIC+-

100 ± 4,5% 92,77 ± 6,8 % 110,8 ± 7,9 % 100,6 ± 10,3 %

 

Figura 5.7 – Expressão renal da proteína aquaporina 2 (APQ2) foi semelhante em todos os 
grupos, P = 0,5 
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SAC ++  NIC++

100 ± 1,7 % 99 ± 0,96 %

SAC+- NIC+-

100 ± 1,6 % 99,3 ± 1,2 %

NIC++ NIC+-

100 ± 1,3 % 98,3 ± 1,1 %

 

Figura 5.8 – A expressão renal do canal de sódio epitelial α (αENaC) foi semelhante em 
todas as comparações. A - Expressão renal de αENaC nos animais Kl+/+, P = 0,6. B - 
Expressão renal de αENaC nos animais Kl+/ -, P = 0,7. C – Expressão renal de αENaC em 
animais Kl+/+ e Kl+/ - expostos a nicotina, P = 0,35 



50 
 

As expressões do co-transportador NaK2Cl (NKCC2) e do trocador 

sódio-hidrogênio tipo 3 (NHE3) foram reduzidas nos animais Kl+/+ expostos a 

nicotina (NIC++), o que não ocorreu nos animais Kl+/- (NIC+-) (Figura 5.9 e 

Figura 5.10) 

SAC++ NIC++

98,4 ± 2,2 77,5 ± 5,3

SAC+- NIC+-

100 ± 1,1 101 ± 1,1

NIC++ NIC+-

100 ± 3,3 129,9 ± 1,5

 

Figura 5.9 – A expressão no tecido renal do  co-transportador NaK2Cl (NKCC2) foi menor 
nos animais Kl+/+ expostos a nicotina (NIC++). A – Expressão renal de NKCC2 menor nos 
animais NIC++, * P < 0,05 vs SAC++. B – Nos animais Kl+/- a expressão renal de NKCC2 
não foi modificada pela exposição a nicotina, P = 0,6. C – Comparando os grupos expostos 
a nicotina, a expressão renal de NKCC2 foi maior nos animais Kl+/ - expostos a nicotina 
(NIC+-), * P< 0,0001 vs NIC++ 
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SAC++ NIC++

100,8 ± 1,2 % 49,17 ± 2,1

SAC+- NIC+-

99,6 ± 1,6 % 100,5 ± 1,1 %

NIC++ NIC+-

102,1 ± 6 % 218,8 ± 3,2 %

 

Figura 5.10 –A expressão em tecido renal do trocador sódio-hidrogênio tipo 3 (NHE3) 
diminuiu somente nos animais Kl+/+ expostos a nicotina. A - Expressão em tecido renal de 
NHE3reduzida nos animais Kl+/+ expostos a nicotina, * P < 0,0001 vs SAC++. B - Expressão 
em tecido renal de NHE3 mantida nos animais Kl+/- mesmo após exposição a nicotina, P = 
0,7. C - Expressão em tecido renal de NHE3 menor nos animais NIC++ do que nos animais 
NIC+-, * P < 0,0001 vs NIC++ 
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A expressão do canal de potássio da medula externa renal (ROM-K) no 

tecido renal foi maior no grupo NIC+- do que nos grupos SAC+- e NIC++ 

(Figura 5.11). 

 

5.5 Receptores nicotínicos 

 

A expressão do α7-nAChR foi diminuída no tecido renal pela exposição 

crônica a nicotina somente nos animais Kl+/+ (Figura 5.12). 
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SAC++ NIC++

98,4 ± 0,9 % 94 ± 1,9 %

SAC+- NIC+-

100,4 ± 1,6 % 111 ± 2,9 %

NIC++ NIC+-

100 ± 0,8 % 108,8 ± 1,9 %

 

Figura 5.11 – A expressão do canal de potássio da medula externa renal (ROM-K) em 
tecido renal aumentou nos animais Kl+/ - expostos a nicotina. A – A expressão renal de 
ROM-K não se modificou nos animais Kl+/+ expostos a nicotina (NIC++), P = 0,09. B – A 
expressão renal de ROM-K aumentou nos animais Kl+/ - expostos a nicotina (NIC+-), * P < 
0,05 vs SAC+-. C – A expressão renal de ROMK foi maior no grupo NIC+- do que no grupo 
NIC++, * P < 0,05 vs NIC++ 
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SAC++ NIC++

101,2 ± 4,2 % 72,9 ± 8,0

SAC+- NIC+-

96,9 ± 1,4 % 97,1 ± 3,4 %

NIC++ NIC+-

103,3 ± 1,7 % 129,3 ± 4,0 %

 

Figura 5.12 – A expressão do receptor colinérgico nicotínico α-7 (α-7 nAChR) por “western 
blotting”. A – Os animais Kl+/+ quando expostos a nicotina apresentaram redução da 
expressão de α-7 nAChR, * P < 0,05 vs SAC++. B – Os animais Kl+/ - não reduziram a 
expressão de α-7 nAChR quando expostos a nicotina, P = 0,9. C – Comparando os dois 
grupos expostos a nicotina, a expressão renal de α-7 nAChR é maior no grupo NIC+-, * P < 
0,001 vs NIC++ 
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5.6 Klotho renal – Expressão protéica e RNAm  

 

A expressão da proteína Klotho diminuiu no rim de animais Kl+/+ (NIC++ 

25,1 ± 4,7%) após a exposição por 4 semanas a nicotina (Figura 5.13), em 

relação aos seus controles não expostos (SAC++ 100 ± 24,8%), com P < 0,01. 

Nos animais Kl+/- (NIC+- 71,6 ± 6,8%) houve uma tendência a uma redução 

adicional da expressão protéica de Klotho em relação aos animais não-

expostos (SAC+- 100 ± 12,2%), como poder ser visto na Figura 5.14. 

Comparando os dois grupos expostos a nicotina, os animais NIC+- (56,7 ± 

5,6%) tiveram níveis menores de Klotho do que os animais NIC++ (100 ± 

14,3%, P < 0,05) (Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.13 – Expressão renal da proteína Klotho foi reduzida nos animais Kl+/+ expostos a 
nicotina (NIC++) quando comparados aos seus controles (SAC++). * P < 0,01 
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Figura 5.14 – Expressão renal da proteína Klotho foi mantida nos animais Kl+/- expostos a 
nicotina (NIC+-) quando comparados com os seus controles (SAC+-).  P = 0,06 

 

Figura 5.15 – Expressão renal da proteína Klotho foi menor nos animais Kl+/ - (NIC+-) 
expostos a nicotina do que nos animais Kl++(NIC++) também expostos.  P< 0,05 
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A expressão gênica de klotho (% SAC++) foi menor nos grupos SAC+- 

(31,3 ± 7,6) e NIC+- (20,9 ± 3,13) do que no grupo SAC++ (100 ± 25,7), com P 

< 0,05. Nos animais NIC++ (67,43 ± 21,2%) também ocorreu diminuição do 

RNAm de klotho, porém sem diferença estatisticamente significante (Figura 

5.16). 

 

Figura 5.16 – Expressão gênica de klotho por q-PCR. RNAm corrigido por GAPDH, 
expresso em % do grupo SAC++. Houve redução do RNAm do klotho em todos os grupos, P 
< 0,01. n=8/grupo SAC++ e NIC++ e n= 10/grupo SAC+- e NIC+-. * P < 0,05 vs SAC++ 

5.7 Interleucinas e estresse oxidativo 

 

Não foi possível identificar níveis de IL12, INF-gama, TNF-alfa e MCP-1 

no tecido renal de nenhum dos grupos. Os níveis de IL-10 e IL-6 foram 

semelhantes entre os grupos SAC++ e NIC++, mas os níveis de IL-6 foram 

maiores no grupo com deficiência de klotho e exposição crônica a nicotina 

(NIC+-) em relação ao grupo SAC+-, conforme visto na Figura 5.17. 
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Figura 5.17 – Níveis de interleucinas (IL) detectáveis no tecido renal. A – Os níveis de IL-6 
não foram diferentes entre os grupos não expostos a nicotina, P = 0,82. B – Os níveis de  
IL-6 foram semelhantes nos dois grupos de animais Kl+/+, independente da exposição a 
nicotina, P = 0,5. C – Os níveis renais de IL-6 aumentaram no grupo de animais Kl+/-  
expostos a nicotina (NIC+-), * P < 0,05 vs SAC+-. D – Os níveis de IL-6 foram maiores no 
grupo NIC+- do que no grupo NIC++, * P < 0,01 vs NIC++. E, F, G e H – Os níveis de IL-10 
foram semelhantes em todas as comparações, P > 0,05 



59 
 

 

Os níveis de GSH e TBARS no tecido renal não se alteraram com a 

exposição a nicotina no grupo NIC++ e os níveis de TBARS se elevaram nos 

animais com deficiência de klotho expostos cronicamente a nicotina (NIC+-), 

enquanto os níveis de GSH se mantiveram semelhantes ao grupo SAC+- 

(Figura 5.18). 

 

 
Figura 5.18– Marcadores de estresse oxidativo no tecido renal – substâncias derivadas do 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) e glutationa total reduzida (GSH). A e B: Nos animais Kl+/+, a 
exposição crônica a nicotina não alterou os níveis de TBARS (P = 0,7), nem de GSH (P = 
0,9). C e D: Nos animais com deficiência de klotho os níveis de TBARS se elevaram com a 
exposição a nicotina (P < 0,05), enquanto que os níveis de GSH não se alteraram (P = 0,7). 
E e F – Os níveis de TBARS e de GSH não tiveram diferença na comparação entre os dois 
grupos expostos a nicotina (P = 0,5 e P = 0,4, respectivamente)  
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5.8 Resposta hemodinâmica, eNOS e VEGF  

 

As PAS, PAD, PAM e FC basais foram semelhantes em todos os grupos 

(Tabela 7). A sensibilidade barorreflexa (bpm/mmHg) em resposta a infusão de 

150 ng/kg de fenilefrina não apresentou diferença entre os grupos (SAC++ -2,1 

± 0,57, NIC++ -1,8 ± 0,41, SAC+- -1,6 ± 0, NIC+- -2,5 ± 0,49), mas após o 

bolus de 150 ng/kg de nitroprussiato de sódio o grupo NIC++ (5,5 ± 1,3) 

apresentou maior sensibilidade barorreflexa que o grupo SAC++ (2,0 ± 0,62, P 

< 0,05), o que não ocorreu quando comparados os grupos SAC+- (2,8 ± 1,0) e 

NIC+- (3,9 ± 0,7), conforme Figuras 5.19 e 5.20. 

 

 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +- ANOVA

FC (bpm) 497,4 ± 17,33 496,9 ± 39,54 477,6  ± 34,68 451,1± 22,92 P = 0,67

PAS (mmHg) 148,6 ± 5,43 154,0 ± 7,89 158,2± 3,50 167,2 ± 4,05 P = 0,13

PAD (mmHg) 108,9 ± 5,14 113,5 ± 5,73 116,0 ± 2,76 121,6 ± 1,60 P = 0,21

PAM (mmHg) 128,6 ± 4,88 133,7 ± 6,56 136,5 ± 2,55 142,3 ± 2,26 P = 0,20

Tabela 7 - Medidas diretas de pressão arterial e frequência cardíaca antes da infusão de drogas

Frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão 
arterial média (PAM). Média ± Erro padrão .  n = 7/grupo
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Figura 5.19 - Índices de sensibilidadebarorreflexa após a infusão de 150 ng de fenilefrina 
foram semelhantes entre os grupos. A – Comparação do índice de bradicardia reflexa entre 
os animais não expostos a nicotina, P = 0,43. B - Comparação do índice de bradicardia 
reflexa entre os animais sem deficiência de klotho (Kl+/+),P = 0,64. C - Comparação do 
índice de bradicardia reflexa entre os animais com deficiência de klotho (Kl+/-), P = 0,17. D 
- Comparação do índice de bradicardia reflexa entre os animais expostos a nicotina, P = 
0,33 
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Figura 5.20–Índices de sensibilidade barorreflexa medidos após a infusão de 150 ng de 
nitroprussiato de sódio. A – Comparação do índice de taquicardia reflexa entre os animais 
não expostos a nicotina, P = 0,53. B - Comparação do índice de taquicardia reflexa entre 
os animais sem deficiência de klotho (Kl+/+), * P < 0,05 vs SAC++. C - Comparação do 
índice de taquicardia reflexa entre os animais com deficiência de klotho (Kl+/ -), P = 0,38. D 
- Comparação do índice de taquicardia reflexa entre os animais expostos a nicotina, P = 
0,29 

A variância do intervalo de pulso cardíaco (IP) foi igual entre os grupos 

SAC++ (122,8 ± 5,25 ms2), SAC+- (141,3 ± 8,83 ms2), NIC++ (124,5 ± 8,03 

ms2) e NIC+- (140,8 ± 10,76  ms2), com P = 0,25. O desvio padrão do intervalo 

de pulso (DP-IP), por sua vez, foi maior nos grupos SAC+- (16,33 ± 3,65 ms) e 

NIC++ (13,1 ± 2,24 ms) quando comparado ao grupo SAC++ (7,4 ± 0,54 ms), o 
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que não ocorreu na comparação entre os grupos SAC+- (16,3 ± 3,65 ms) e 

NIC+- (19,4 ± 3,12 ms), como pode ser observado na Figura 5.21. 

 

Figura 5.21 – Desvio padrão do intervalo de pulso (DP-IP). A – Comparação do DP-IP entre 
os grupos que não foram expostos a nicotina, * P< 0,05 vs SAC++. B – Comparação do DP-
IP entre os grupos sem deficiência de klotho, * P< 0,05 vs SAC++. C – Comparação do DP-
IP entre os grupos com deficiência de klotho, P = 0,54. D – Comparação do DP-IP entre os 
grupos expostos a nicotina, P = 0,12 

A RMSSD foi diferente na comparação dos grupos, com P < 0,05 na 

comparação entre os grupos SAC++ e NIC+-. Comparando os dois grupos que 

não receberam nicotina (SAC++ e SAC+-) já ocorre um aumento de 1,5 vezes 

no valor do RMSSD (4,95 ±0,53 vs 12,44 ± 3,72 ms, respectivamente, P = 

0,06), enquanto que na comparação entre os dois grupos que receberam 

nicotina (NIC++ e NIC+-) a diferença é de 1,2 vezes (7,85 ± 2,19 vs 17,29 ± 

3,48, respectivamente, P < 0,05). Não ocorre diferença na RMSSD quando 
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comparamos os grupos SAC++ com NIC++ (P = 0,23), nem quando 

comparamos SAC+- com NIC+- (P = 0,37). A modulação da resposta vagal, 

avaliada pelo RMSSD, parece ser maior nos animais com deficiência de klotho, 

atingindo maior valor no grupo também exposto a nicotina (NIC+-) (Figura 

5.22).  

 

 

Figura 5.22 - Raiz quadrada da média das diferenças dos intervalos R-R sucessivos 
(RMSSD). A – Comparação da RMSSD entre os grupos que não foram expostos a nicotina, 
P = 0,06. B – Comparação da RMSSD entre os grupos sem deficiência de klotho, P = 0,23. 
C – Comparação da RMSSD entre os grupos com deficiência de klotho, P = 0,37. D – 
Comparação da RMSSD entre os grupos expostos a nicotina, * P< 0,05 vs NIC++ 

 

No domínio da FC, o LF absoluto (ms2) foi maior nos grupos SAC+- (36,7 

± 15,48), NIC++ (22,6 ± 8,53) e NIC+- (91 ± 33,25) quando comparados ao 
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grupo SAC++ (4,39 ±1,4), com P < 0,05, P = 0,06 e P < 0,05, respectivamente. 

A comparação do LF absoluto entre os grupos SAC+- e NIC+- não mostrou 

diferença. Ainda no domínio da FC, o HF absoluto foi maior em todos os grupos 

em relação ao grupo SAC++, mas com diferença estatística apenas na 

comparação com o grupo NIC+-. O LF FC % e o HF FC % foram similares 

entre os grupos (Tabela 8). Avaliando a relação LF/HF, há uma tendência a 

aumento do predomínio de LF no grupo NIC++ quando comparado ao grupo 

SAC++, o que não ocorre entre os grupos NIC+- e SAC+- (Tabela 8 e Figura 

5.23). 

 

 

 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +-

LF (ms2) 4,4 ± 1,4 36,7 ± 15,5 * 22,6 ± 8,5 91,0 ± 33,3 *

HF (ms2) 8,5 ± 2,0 55,12 ± 27,4 27,75 ± 15,7 104,2 ± 34,0 *

%LF 19,3  ± 3,3 23,8 ± 5,2 29,3  ± 5,0 33,6 ± 2,3

%HF 48,3 ± 9,6 44,6 ± 11,4 30,17 ± 4,8 38,20 ± 5,7

LF/HF 0,58 ± 0,1 0,83 ± 0,3 1,56 ± 0,5 1,16 ± 0,2

Tabela 8 - Análise espectral das bandas de baixa (LF) e de alta (HF) frequências e relação LF/HF

Média ± Erro padrão médio. * P  < 0,05 vs SAC ++
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Figura 5.23 – Relação entre as bandas de baixa (LF) e alta (HF) frequências (LF/HF).A – 
Comparação da LF/HF entre os grupos que não foram expostos a nicotina, P = 0,41. B – 
Comparação da LF/HF entre os grupos sem deficiência de klotho, P = 0,09. C – 
Comparação da LF/HF entre os grupos com deficiência de klotho, P = 0,40. D – 
Comparação da LF/HF entre os grupos expostos a nicotina, P = 0,51 
 

Na análise da PAS, que reflete a modulação autonômica nos vasos 

periféricos, não houve diferença significante entre os grupos no que se refere 

ao LF absoluto (Tabela 9). O índice alfa foi maior nos animais SAC+- e NIC+- 

quando comparados aos animais SAC++, sem diferenças nas comparações 

entre os demais grupos (Figura 5.24 e Tabela 9). 
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Figura 5.24 –Índice alfa. A – Comparação do índice alfa entre os grupos que não foram 
expostos a nicotina, * P < 0,05 vs SAC++. B – Comparação do índice alfa entre os grupos 
sem deficiência de klotho, P = 0,13. C – Comparação do índice alfa entre os grupos com 
deficiência de klotho, P = 0,28. D – Comparação do índice alfa entre os grupos expostos a 
nicotina, P = 0,14 

A exposição a nicotina promove redução significativa da expressão renal 

de e-NOS somente nos animais deficientes em klotho, não havendo diferença 

na comparação entre os grupos SAC+- e NIC+-, nem entre os grupos NIC++ e 

 SAC ++ SAC +- NIC ++ NIC +-

PAS (mmHg) 149,2 ± 6,4 152,4 ± 10,5 158,4 ± 4,1 165,9 ± 3,9 

DP PAS (mmHg) 6,5 ± 0,6 6,6 ± 0,7 7,0 ± 0,6 7,28 ± 1,2 

LF (mmHg2) 7,47  ± 1,8 8,9 ± 2,6 12,6  ± 3,5 17,1 ± 5,6

Alfa (ms/mmHg) 0,76 ± 0,1 1,68 ± 0,3 * 1,4 ± 0,3 2,6 ± 0,7 *

Tabela 9 - Análise espectral da variabilidade da pressão arterial sístolica (PAS) e índice alfa.

Média ± Erro padrão médio. * P < 0,05 vs SAC ++
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NIC+- (Figuras 5.25, 5.26 e 5.27). A expressão renal de VEGF foi semelhante 

entre os grupos (Figuras 5.28, 5.29 e 5.30). 

SAC++ NIC++

100 ± 0,6 % 70,5 ± 6,8 %

 

Figura 5.25 – Expressão protéica de óxido nítrico sintase endotelial (e-NOS) no tecido 
renal foi reduzida em animais Kl+/+ expostos a nicotina (NIC++). * P < 0,05 vs SAC++

SAC+- NIC+-

98 ± 1,1 % 64 ± 4,6 %

 
Figura 5.26 - Expressão protéica de óxido nítrico sintase endotelial (e-NOS) no tecido renal 
foi reduzida em animais Kl+/- expostos a nicotina (NIC+-). P< 0,001 vs SAC+- 
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NIC++ NIC+-

97,2 ± 1,1 % 67,5 ± 4,1

 

Figura 5.27 - Figura 5.25 - Expressão protéica de óxido nítrico sintase endotelial (e-NOS) 
no tecido renal teve maior redução em animais Kl+/- expostos a nicotina (NIC+-). P < 0,001 
vs NIC++ 

SAC++ NIC++

94,4 ± 3,3 % 101 ± 1,5 %

 

Figura 5.28 - Expressão protéica do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) no 
tecido renal não foi diferente entre os animais SAC++ e NIC++. P = 0,11 
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SAC+- NIC+-

97,2 ± 2,5 % 94 ± 5,0

 

Figura 5.29 - Expressão protéica do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) no 
tecido renal não foi diferente entre os animais SAC+- e NIC+-. P = 0,56 

NIC++ NIC+-

94,3 ± 4,3% 102,8 ± 1,4

 

Figura 5.30 - Expressão protéica do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) no 
tecido renal não foi diferente entre os animais NIC++ e NIC+-. P = 0,17 
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5.9 SRAA –aldosterona plasmática, expressão de renina e AT1 renais  

 

Os níveis plasmáticos de aldosterona foram diferentes entre os grupos, 

com valores maiores nos animais NIC+- (521,9 ± 81) quando comparados com 

os grupos SAC+- (202,3 ± 29) , SAC++ (195,1 ± 40) (P < 0,05). O grupo NIC++ 

(342 ± 50) não apresentou diferença com relação aos demais grupos, como 

pode ser visto na Figura 5.31.  
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Figura 5.31 – Níveis plasmáticos de aldosterona foram diferentes entre os grupos, P < 
0,001.  O grupo NIC+- apresentou os maiores níveis de aldosterona quando comparados 
aos controles. * P < 0,05 vs SAC+-. # P < 0,05 vs SAC++ 

A expressão renal de renina foi semelhante entre os grupos (Figura 

5.32). O receptor AT1 apresentou maior expressão no tecido renal nos grupos 

NIC++ e NIC+- em comparação com os respectivos controles, grupos SAC++ e 

SAC+-, respectivamente. Comparando os dois grupos expostos a nicotina, o 

grupo NIC+- apresentou expressão maior de AT1 no tecido renal do que o 

grupo NIC++ (Figura 5.33).  
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SAC ++ NIC++

99,8 ± 0,7 % 97,7 ± 1,2 %

%
 S

A
C

 +
-

SAC +- NIC+-

99,5 ± 2,1 % 93,5 ± 1,7 %

NIC++ NIC+-

100 ± 0,7 % 99 ± 2,1 %

 

Figura 5.32 – A expressão renal da proteína renina foi semelhante entre os grupos.A – 
Expressão de renina no tecido renal dos animais Kl +/+, P = 0,18 . B – Expressão renal da 
proteína renina nos animais Kl +/-, P =0,06. C – Expressão renal de renina nos grupos 
expostos a nicotina, P =0,7 
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SAC++ NIC++

101,2 ± 0,7 % 115,8 ± 2,2 %

SAC+- NIC+-

97 ± 1,5 % 105,6 ± 1,7 %

NIC++ NIC+-

97,3 ± 1,4 % 107 ± 2,7 %

 

Figura 5.33 – A expressão renal do receptor de angiotensina II subtipo 1 (AT1) foi maior 
nos animais expostos a nicotina. A – Receptor AT1 tem expressão aumentada no tecido 
renal de animais Kl ++ expostos a nicotina (NIC++), P < 0,001 vs SAC++. B – Nos animais 
Kl +/- também houve aumento da expressão renal de AT1, P < 0,01 vs SAC+-. C – Os 
animais Kl +/- tiveram expressão de AT1 maior do que os animais Kl +/+ expostos a 
nicotina, P < 0,05 vs NIC++ 
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5.10 Fibronectina tecido renal 

 

Os animais expostos a nicotina apresentaram maior expressão renal de 

fibronectina, como pode ser visto na Figura 5.34. 

 

 

Figura 5.34– A expressão renal de fibronectina por imunohistoquímica foi diferente entre os 
grupos, P < 0,01. Os animais expostos a nicotina apresentaram níveis maiores de 
fibronectina quando comparados ao grupo SAC+-, * P < 0,05 vs SAC+-



 

6 Discussão 
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O modelo de exposição a nicotina foi escolhido pela semelhança com o 

padrão de exposição a nicotina que ocorre com os humanos (exposição 

intermitente ao longo do dia), com níveis de cotinina alcançados em outros 

estudos semelhantes aos de fumantes crônicos(55).A possibilidade de utilizar a 

exposição à fumaça de cigarro foi considerada, no entanto, a exposição a 

nicotina isolada nos permitiu uma análise com menos fatores de confusão, já 

que o cigarro contém mais de 4000 substâncias potencialmente nocivas(87). 

A dificuldade neste método está no gosto desagradável para os 

camundongos, sendo amenizada pela adição de sacarina a 2% a solução. 

Mesmo assim, estudos sugerem o emprego de doses crescentes para 

adaptação dos animais, evitando diferenças no consumo de líquidos entre os 

grupos. No presente estudo, os animais tiveram uma ingesta hídrica 

semelhante entre os grupos e com médias semelhantes a trabalhos anteriores 

em camundongos. Apesar disso, consideramos importante a realização da 

dosagem dos níveis de cotinina, que foram semelhantes aos atingidos em 

outros estudos(43, 51, 56). Os animais com deficiência de klotho parecem ter 

uma metabolização alterada da cotinina, já que apresentam níveis plasmáticos 

maiores do que os animais Kl+/+, sem uma redução correspondente da 

excreção urinária. Existe a possibilidade de que a redução da metabolização 

extra-renal da nicotina e da cotinina, registrada em pacientes com DRC, 

possua alguma relação com os níveis de Klotho, que também se reduzem 

nessa população, sendo necessária uma investigação mais detalhada sobre 

esse aspecto.  

Apesar da mesma ingesta hídrica, observamos uma diminuição do 

volume urinário nos animais do grupo NIC++. Estudos sugerem que a nicotina 

pode promover um estímulo a liberação de ADH pela neurohipófise(88, 89), o 

que poderia justificar essa alteração. Todavia, os níveis plasmáticos de ADH e 

a expressão renal da AQP 2 não foram diferentes nos animais que receberam 

nicotina. Provavelmente isso se justifica pela exposição prolongada e 

intermitente a nicotina,já que o aumento da ação antidiurética do 

hormônio,provocada por injeção de nicotina ou pelo fumo, é menor e mais 

tardia em indivíduos fumantes, que tem padrão de exposição prévia a nicotina, 

semelhante aos animais do nosso estudo(88).Todavia, além da redução da 
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diurese, observamos que a nicotina provocou uma redução da TFG nesse 

mesmo grupo (NIC++). A exposição crônica a nicotina provoca uma diminuição 

da TFG em ratos(90, 91), medida por “clearance” de inulina(90), assim como 

em humanos(15), provavelmente pelos efeitos de estimulação do sistema 

adrenérgico pela nicotina, de forma semelhante ao que ocorreu nos animais 

Kl++ expostos a nicotina no presente estudo. No entanto, a diminuição da 

diurese e a redução da TFG não foram observadas nos animais deficientes em 

klotho expostos a nicotina (NIC+-). Apesar de indivíduos saudáveis expostos à 

nicotina apresentarem queda da filtração glomerular, da fração de filtração e 

aumento da resistência vascular renal, por ativação do sistema nervoso 

simpático, em pacientes com nefropatia da IgA a exposição tabágica não é 

capaz de promover queda da filtração glomerular, nem da fração de filtração, 

apesar de resultar em aumento da frequência cardíaca(92). Da mesma forma, 

a exposição a nicotina não altera a TFG em animais hipercolesterolêmicos, 

nem submetidos a denervação(90), e, em fumantes crônicos, a exposição 

aguda a nicotina não reduz TFG nem o fluxo plasmático renal(93). Esses 

resultados prévios sugerem que os animais deficientes em klotho apresentaram 

uma resposta renal semelhante à de indivíduos não-saudáveis diante da 

exposição a nicotina. Apesar da TFG ter reduzido no grupo NIC++, essa 

redução encontra-se dentro da faixa de normalidade. De maneira 

aparentemente contraditória, a ureia elevou-se somente no grupo NIC+-, que 

não teve redução da TFG. Contudo, além de refletir a TFG, a ureia pode 

elevar-se de maneira independente da TFG ou da creatinina, como resultado 

do aumento da reabsorção tubular proximal por ativação do sistema nervoso 

simpático e do SRAA(94).  

Uma aumento da atividade simpática, associada a uma possível 

vasoconstricção e diminuição do fluxo plasmático renal, também poderia 

justificar uma diminuição na FENa grupo NIC++, visto que a nicotina é capaz 

de diminuir a resposta natriurética a expansão de volume, também por efeito de 

ativação do sistema nervoso simpático, e que rins denervados mantem 

natriurese em resposta a expansão com salina(95). Nossos resultados, 

demonstraram que a FENa também se reduziu nos animais deficientes em 

klotho, mesmo sem uma redução da TFG. Contudo, já foi documentado que 
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mesmo intensidades de ativação simpática renal que não provocam queda da 

TFG e do fluxo plasmático renal são capazes de produzir anti-natriurese por 

ação direta no túbulo renal, independente de alterações hemodinâmicas. Essa 

diminuição da excreção de sódio ocorre por liberação de norepinefrina pelas 

terminações nervosas simpáticas com estimulação de adrenoreceptores α-1 

localizados na membrana basolateral das células epiteliais tubulares, que 

desencadeiam um aumento da atividade da NaK-ATPase com aumento do 

transporte de sódio transepitelial(96). Nos animais Kl+/- pode haver, portanto, 

uma ativação de menor intensidade do sistema adrenérgico, manifestando-se 

somente pela queda da FENa, sem interferencia na TFG e na diurese. Já foi 

demonstrado que a deficiência de Klotho prejudica o aumento da liberação de 

catecolaminas durante o estresse(97). Ocorreu uma diminuição da expressão 

dos transportadores de sódio (NHE3 e NKKC2) nos animais Kl++ expostos a 

nicotina (NIC++), provavelmente relacionada à queda da filtração glomerular, 

na tentativa de manter o balanço glomérulo-tubular. Como não houve queda da 

filtração glomerular nos animais Kl+/- expostos a nicotina, não houve redução da 

expressão desses transportadores de sódio. O balanço glomérulo-tubular é 

fundamental para a manutenção do equilíbrio de sal no organismo. Mudanças 

na filtração glomerular, são acompanhadas por alterações na reabsorção 

tubular, mantendo assim constante a fração de reabsorção de fluidos e NaCl. 

Embora saibamos que os segmentos distais são fundamentais para a 

regulação de sódio frente as mudanças no fluido tubular, o impacto da filtração 

glomerular é bem pronunciado no túbulo proximal. No túbulo proximal, o 

aumento da perfusão leva a um aumento da reabsorção de sódio e 

bicarbonato, por um aumento da expressão do transportador NHE3. Da mesma 

forma, com a queda da filtração glomerular, há diminuição da carga filtrada de 

solutos e portanto diminuição da reabsorção dos segmentos proximais, 

mantendo assim a fração de filtração(98). O que é interessante notar é que, 

mesmo com elevado nível plasmático de aldosterona, a expressão do αENac 

nos animais do grupo NIC+- não está elevada, embora não tenham sido 

avaliadas as expressões das demais subunidades.  

Os animais Kl+/+ expostos a nicotina tiveram uma redução na expressão 

do α7-nAChR, conforme visto em outros estudos(42, 43), por um provável 
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mecanismo de “feedback” negativo da nicotina sobre o seu receptor. No grupo 

NIC+- não ocorreu a inibição da expressão proteíca desse receptor, sugerindo 

que ocorre alguma alteração na ativação desse receptor na deficiência de 

klotho, que pode justificar a aparente redução da atividade simpática nesses 

animais, discutida anteriormente. 

Na avaliação hemodinâmica, confirmamos um predomínio da modulação 

simpática sobre o coração nos animais Kl+/+ expostos a nicotina (NIC++), de 

maneira contrária ao que acontece nos animais Kl+/- (NIC+-). Os animais NIC++ 

apresentaram maior sensibilidade baroreflexa durante a resposta taquicárdica, 

maior relação LF/HF e maior DP-IP, sugerindo uma maior modulação simpática 

cardíaca. Enquanto isso, os animais NIC+-, mesmo com maior LF que os do 

grupo NIC++, tiveram aumento importante do componente HF e do RMSSD, 

sugerindo uma maior compensação vagal.  

Avaliando o sistema nervoso autônomo periférico, através da análise da 

variabilidade da PAS, podemos perceber que os animais do grupo NIC+- 

apresentavam maior modulação simpática da PAS, associada a uma maior 

sensibilidade baroreflexa espontânea, expressa pelo índice alfa. Até o presente 

momento, não existem outros estudos na literatura que tenham avaliado a 

modulação autonômica periférica em animais com deficiência de klotho.  

A função autonômica é um importante marcador de morbidade e 

mortalidade cardiovasculares(99). Tanto na avaliação dos barorreflexos quanto 

na análise espectral, os animais parecem responder a exposição a nicotina 

com uma predominância da ativação simpática cardíaca, talvez justificada por 

um maior tônus parassimpático cardíaco verificado nos animais 

haploinsuficientes para o gene klotho neste estudo. Apesar da nicotina reduzir 

a expressão de Klotho, as respostas hemodinâmicas cardíacas não são 

semelhantes entre os grupos NIC++ e NIC+-, sugerindo uma variação na 

resposta entre a redução de klotho por um tempo mais prolongado entre os 

animais com a alteração genética e os animais com redução de klotho 

provocada pela nicotina fornecida somente por 4 semanas.  

Os animais Kl+/+ tiveram aumento da sensibilidade baroreflexa após 

estímulo com nitroprussiato, o que não ocorreu nos camundongos do grupo 

NIC+-. A injeção intraventricular de klotho é capaz de restaurar a sensibilidade 
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barorreflexa em ratos com diabetes induzida por estretozocina, assim como 

acontece com o uso de rosiglitazona(100). Além disso, o silenciamento do gene 

klotho no cérebro de ratos provoca uma diminuição da sensibilidade 

baroreflexa, que pode ser restaurada em ratos espontaneamente hipertensos 

através da infusão intraventricular de Klotho(101). Essas evidências sugerem 

um papel dos níveis de Klotho no SNC na resposta barorreflexa, que podem 

refletir nas diferentes respostas a exposição crônica a nicotina. 

A modulação da resposta vagal, avaliada pela RMSSD, foi maior nos 

animais com deficiência de klotho (SAC+- e NIC+-) do que nos animais Kl+/+ 

(SAC++ e NIC++). Apesar da diminuição da variação da FC estar relacionada a 

pior prognóstico após infarto agudo do miocárdio, no nosso caso os grupos 

Kl+/+ apresentaram valores dentro da normalidade, sendo verificada uma 

variação aumentada nos grupos com deficiência de klotho. Em pacientes com 

doença de Chagas já foi documentado aumento do tônus vagal, refletido por 

uma maior RMSSD (102). Nos animais kl/kl ocorre uma menor resposta 

cronotrópica ao isoproterenol e ao estresse por contenção, com elevação dos 

níveis de noradrenalina menores do que os animais Kl+/+ e maior frequência de 

morte súbita desencadeada por bradiarritimias(97), o que corrobora o achado 

desse estudo de predomínio vagal na modulação autonômica cardíaca nos 

animais Kl+/-. 

A expressão de e-NOS reduziu-se em todos os animais expostos a 

nicotina, sugerindo uma disfunção endotelial nestes animais, já descrita 

previamente(103). Já foi demonstrada uma dependência do óxido nítrico para o 

controle baroreflexo(104), sendo que a administração crônica de um inibidor da 

liberação de óxido nítrico promove diminuição da sensibilidade barorreflexa em 

ratos(105). No presente estudo, os animais Kl+/- expostos a nicotina tiveram 

menor sensibilidade baroreflexa do que os animais Kl+/+ quando comparados 

aos seus controles não expostos e, entre os dois grupos expostos a nicotina, o 

grupo NIC+/- apresentou níveis menores de e-NOS.  

A FEK reduziu-se nos animais do grupo NIC++, o que não ocorreu nos 

animais NIC+-. No grupo de animais NIC+- houve um aumento do canal 

ROMK, provavelmente refletindo um aumento da aldosterona plasmática, 

também encontrado somente neste grupo, colaborando para manter a FEK.  
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Apesar dos níveis séricos normais de cálcio e fósforo, os animais NIC++ 

também apresentaram uma redução na FEP. Isso pode estar relacionado a 

uma resistência a ação do FGF-23 associada a exposição a nicotina, por 

diminuição dos níveis de klotho(106), o que é ratificado pelo aumento dos 

níveis plasmáticos de FGF-23, sem um aumento correspondente na excreção 

de fósforo, podendo ser explicado pela redução da TFG evidenciada nesse 

grupo. Em todos os grupos, exceto o SAC++, a expressão renal de Klotho era 

menor, o que também se refletiu em níveis maiores de FGF-23. No presente 

estudo, a diminuição da expressão gênica de klotho foi estatisticamente 

significante somente nos grupos SAC+- e NIC+-, sugerindo algum possível 

mecanismo pós-transcricional para a redução da expressão protéica de Klotho 

no rim dos animais NIC++. 

Ainda não foi possível esclarecer se a diminuição da expressão renal de 

klotho pela nicotina é causa ou consequência de uma agressão renal e se 

ocorre por efeito direto ou indireto por sua ação de ativação do sistema 

adrenérgico, com consequente ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona. Em homens tabagistas, verificou-se uma maior atividade de renina 

plasmática(107), que é um dos fatores capazes de induzir uma redução do 

klotho. Em cultura de células renais, a angiotensina II induz uma diminuição do 

Klotho dependente dos receptores AT1. Outros modelos experimentais que 

cursam com ativação do SRAA também resultam em redução de Klotho. No 

entanto, a lesão renal pode cursar com redução de klotho relacionada a outras 

vias, já que no modelo de hipertensão DOCA-sal, mesmo sem ativação do 

SRAA, ocorre redução dos níveis de klotho(77). Além disso, a infusão de 

norepinefrina em ratos não provocou redução da expressão renal de klotho(78). 

O aumento do estresse oxidativo provocado pela exposição crônica a 

nicotina também pode ser responsável pela diminuição do Klotho observada no 

grupo NIC++. Além de ser importante para minimizar o estresse oxidativo, a 

expressão de Klotho diminui após exposição a peróxido de hidrogênio “in 

vitro”(108) e diversas situações associadas a diminuição de Klotho também 

cursam com aumento do estresse oxidativo, como a nefropatia diabética(109) e 

a ativação do SRAA(78). 
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Um aumento dos níveis de IL-6 no tecido renal e de aldosterona no 

plasma dos animais deficientes em klotho e expostos a nicotina sugere que, em 

animais com níveis mais baixos de klotho, os efeitos deletérios da nicotina 

possam ser acentuados. Em animais deficientes em klotho a perda da 

autorregulação renal pode permitir que os efeitos hemodinâmicos da nicotina 

causem piora da lesão renal. O fumo, quando associado a um aumento da 

filtração glomerular, resultou em aumento da protenúria(110), resultado 

também observado apenas no grupo NIC+- no presente estudo. Além do 

mecanismo hemodinâmico, com a ativação simpática nos animais Kl +/+ 

evitando possíveis aumentos da pressão intra-glomerular, talvez em situações 

normais o klotho seja capaz de impedir a ativação do TGF beta 1 e de outras 

citocinas inflamatórias, como a IL-6, e de evitar uma ativação do SRAA. A IL-6 

é produzida por macrófagos e o aumento da sua expressão no rim está 

associada a proliferação mesangial e lesão intersticial(111). Já foi descrito um 

aumento da expressão de IL-6  associado ao envelhecimento em ratos(111) e 

em humanos(112).No nosso estudo a expressão renal de fibronectina por 

imuno-histoquímica foi maior nos dois grupos expostos a nicotina. Isso pode ter 

ocorrido por termos observados os animais apenas por 4 semanas, período 

curto para a observação de consequências renais a longo prazo, como o 

estabelecimento de fibrose nesse tipo de modelo. 

Os animais com níveis mais baixos de Klotho também parecem ser mais 

susceptíveis aos efeitos do estresse oxidativo. O Klotho inibe a sinalização via 

insulina/IGF1 e desta forma consegue facilitar a remoção de ROS(69). Isso 

pode explicar o fato dos animais com menos klotho (NIC+-) terem aumento do 

marcador renal de estresse oxidativo, de IL-6 e aumento da proteinúria quando 

expostos a nicotina, fato que não acontece nos animais Kl+/+ (NIC++). 

Ainda será necessário estudar com mais detalhes as vias relacionadas 

ao Klotho e a exposição a nicotina para melhor compreensão dos efeitos da 

nicotina na lesão renal.  

 



 

7 Conclusões 
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1. A exposição crônica a nicotina reduz a expressão renal de Klotho. 

2. A exposição crônica a nicotina associada a níveis baixos de klotho está 

associada a aumento de IL-6 renal, aldosterona plasmática e de 

proteinúria 

3. A exposição crônica a nicotina tem efeitos renais e hemodinâmicos 

diferentes de acordo com os níveis basais de klotho 

4. A ação da nicotina no agravamento e na progressão das diversas 

formas de lesão renal pode estar relacionada a falta de respostas 

adaptativas adequadas em vigência de níveis mais baixos de klotho
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