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RESUMO 

 

Foresto Neto O. A ativação do sistema NF-kappa B promove inflamação e 

lesão glomerular na doença renal diabética experimental [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Altas concentrações de glicose podem ativar a sinalização celular TLR4/NF-κB, 

desencadeando a produção de mediadores proinflamatórios. Nós investigamos 

se o sistema NF-κB está envolvido na patogênese e na progressão da doença 

renal diabética (DRD) experimental, em um modelo de diabetes mellitus (DM) 

tipo 1 de longa duração. Ratos Munich-Wistar foram tornados diabéticos por 

uma única injeção de estreptozotocina e foram mantidos moderadamente 

hiperglicêmicos por meio de injeções diárias de insulina. Após 12 meses, dois 

subgrupos – progressores e não-progressores – puderam ser formados com 

base no grau de glomeruloesclerose dos animais diabéticos. Apenas os ratos 

progressores exibiram ativação renal da via TLR4/NF-κB/IL-6. A ativação dessa 

via mostrou-se já presente em ratos com DM de curta duração (dois meses), 

quando a albuminúria e a glomeruloesclerose ainda não são detectáveis. O 

tratamento crônico com um inibidor do NF-κB, o ditiocarbamato de pirrolidina 

(PDTC), inibiu a ativação renal da via TLR4/NF-κB/IL-6 nos animais diabéticos, 

sem interferir em seus níveis glicêmicos. O PDTC preveniu o aumento 

progressivo da albuminúria, o desenvolvimento de lesões 

glomerulares/inflamação e o estresse oxidativo renal. A proteína p65, um 

componente do sistema NF-κB, foi detectada em glomérulos escleróticos e em 

áreas intersticiais inflamadas de biópsias de pacientes com nefropatia por 

diabetes tipo 1. Essas observações sugerem que o sistema NF-κB renal 

desempenha um papel chave no desenvolvimento e na progressão da DRD 

experimental e pode se tornar um importante alvo terapêutico no esforço para 

prevenir a progressão da DRD humana. 

 

Descritores: insuficiência renal crônica; diabetes mellitus; estreptozocina; 

nefropatias diabéticas; imunidade inata; NF-kappa B. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Foresto Neto O. NF-kappa B activation promotes glomerular injury and 

inflammation in experimental diabetic kidney [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018”. 

 

High glucose concentration can activate the TLR4/NF-κB axis, triggering the 

production of proinflammatory mediators. We investigated whether the NF-κB 

pathway is involved in the pathogenesis and progression of experimental 

diabetic kidney disease (DKD) in a model of long-term type 1 diabetes mellitus 

(DM). Munich-Wistar rats underwent DM by a single streptozotocin injection, 

and were kept moderately hyperglycemic by daily insulin injections. After 12 

months, two subgroups – progressors and nonprogressors - could be formed 

based on the degree of glomerulosclerosis. Only the progressors exhibited 

renal TLR4/NF-κB/IL-6 activation. This scenario was already present in rats with 

short-term DM (two months), at a time when no albuminuria or overt 

glomerulosclerosis can be detected. Chronic treatment with the NF-κB inhibitor, 

pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC), prevented the renal TLR4/NF-κB/IL-6 

activation, while exerting no interference on blood glucose. PDTC abrogated the 

increase in albuminuria, prevented the development of glomerular 

injury/inflammation and oxidative stress in DM rats. In addition, the NF-κB p65 

component was detected in sclerotic glomeruli and inflamed interstitial areas in 

biopsy material from patients with type 1 DM. These observations indicate that 

the renal NF-κB pathway plays a key role in the development and progression 

of experimental DKD, and can become an important therapeutic target in the 

quest to prevent the progression of human DKD. 

 

Descriptors: renal insufficiency, chronic; diabetes mellitus; streptozocin; 

diabetic nephropathies; immunity, innate; NF-kappa B. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal diabética (DRD) é uma complicação frequente da 

Diabetes Mellitus (DM) e constitui hoje uma das mais importantes causas de 

doença renal crônica (DRC) – e de necessidade de terapia de reposição renal - 

em todo o mundo (1). De acordo com dados da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (2016), a DM, juntamente com a hipertensão, é uma das maiores 

causas de insuficiência renal crônica dialítica no Brasil (2). 

  Esse papel destacado da DRD pode ser explicado por diversos fatores. 

A prevalência da própria diabetes, especialmente do tipo 2, tem aumentado 

constantemente nos últimos anos, em consequência do envelhecimento da 

população mundial e do aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. 

Além disso, os avanços terapêuticos no tratamento das complicações da 

diabetes têm propiciado maior sobrevida aos diabéticos, o que resulta em um 

maior tempo para a progressão da nefropatia.  

 

Mecanismos envolvidos na patogênese da DRD 

 Os mecanismos que levam ao estabelecimento da DRD são complexos 

e, apesar do progresso ocorrido nas últimas décadas, ainda estão longe de 

serem totalmente compreendidos. Os fatores envolvidos na patogênese da 

doença podem ser categorizados como metabólicos, hemodinâmicos e 

inflamatórios. 

 A hiperglicemia é a principal alteração metabólica associada à doença, e 

já foi amplamente demonstrado que o controle desse parâmetro por si só, 

através da administração de insulina, é capaz de prevenir alterações 
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observadas na DRD (3, 4). Além disso, estudos realizados pelo The Diabetes 

Control and Complications Trial Research Group mostraram que o controle da 

glicemia previne o desenvolvimento de outras complicações associadas à 

diabetes, como a retinopatia e a neuropatia (5, 6). As vias pelas quais a 

hiperglicemia leva às alterações estruturais e funcionais observadas na DRD 

ainda não foram totalmente esclarecidas. No entanto, diversos mecanismos 

têm sido propostos para explicar esse efeito patogênico da hiperglicemia.  

 Nakamura e colaboradores (1993) demonstraram que a expressão do 

fator de crescimento e transformação beta (TGF-β), uma citocina pró-fibrótica, 

é aumentada em glomérulos de ratos com diabetes induzida por 

estreptozotocina (STZ) e a administração de insulina controlou a hiperglicemia 

e reduziu parcialmente essa superexpressão de TGF-β (7). Também já foi 

demonstrado que diferentes tipos celulares cultivados em ambiente 

hiperglicêmico apresentam aumento na expressão dessa citocina, inclusive 

células de túbulo proximal (8) e células mesangiais (9). 

 O aumento nos níveis de glicose resulta em glicosilação não enzimática 

de proteínas circulantes e estruturais, gerando produtos finais de glicação 

avançada (AGEs). Nesse processo, o grupo amino da proteína reage com a 

glicose, formando as bases de Schiff. Essas moléculas sofrem rearranjos em 

sua conformação, o que resulta na formação dos AGEs (10, 11). Os AGEs 

ligam-se a receptores específicos (RAGEs), o que resulta em aumento na 

expressão de citocinas e ativação de vias que podem estar envolvidas na 

patogênese da DRD (12). Além disso, já foi demonstrado que o tratamento de 

animais diabéticos com anticorpos anti-RAGE resultou em melhora nas 

alterações renais observadas na DRD (13). Outras vias alternativas que 
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envolvem o metabolismo da glicose também podem ser responsáveis pelos 

efeitos deletérios da hiperglicemia sobre os rins, como a via dos polióis (14). A 

enzima aldose redutase catalisa a formação de polióis a partir da glicose, e o 

acúmulo desses produtos osmoticamente ativos nas células promove entrada 

de água (15). Contudo, as reais consequências desses mecanismos para o 

tecido renal ainda não estão bem estabelecidas. 

 O aumento no ritmo de filtração glomerular (RFG) e a hipertensão 

intraglomerular são alterações hemodinâmicas que contribuem 

significativamente para a progressão da DRD (16). Em 1967, Ditzel e 

colaboradores observaram um aumento na taxa de filtração glomerular em 

pacientes jovens com DM de curta duração (17). Esse aumento no RFG 

também foi observado por Mogensen (1972) em pacientes com diabetes tipo 1 

de longo prazo (18). Hostetter e colaboradores (1981) demonstraram que a 

pressão capilar glomerular (PGC) encontra-se elevada em ratos tornados 

diabéticos por STZ (19). Zatz e colaboradores (1986) também observaram 

elevação na PGC, com aumento progressivo da albuminúria e lesões 

glomerulares nesse mesmo modelo de diabetes (20). Nesse estudo, o 

tratamento com enalapril, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, 

foi capaz de reduzir significativamente a PGC nos animais diabéticos, 

normalizando a albuminúria e prevenindo danos glomerulares. Esses achados 

evidenciaram um papel fundamental da hipertensão glomerular na progressão 

da DRD.  

A DRD apresenta um caráter inflamatório e a inflamação está envolvida 

tanto na patogênese como na progressão da doença (21-23). Os mecanismos 

imunes responsáveis por desencadear esse processo ainda não foram 
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elucidados, mas existem evidências de que a ativação da imunidade inata pela 

diabetes tenha um papel relevante para o dano renal (24), podendo afetar 

podócitos, bem como aos outros tipos celulares presentes nos glomérulos e, 

possivelmente, as próprias células tubulares, especialmente as proximais. 

 

Imunidade Inata na DRD 

A imunidade inata é uma primeira linha de defesa do organismo contra o 

dano tecidual causado por patógenos ou mesmo por moléculas endógenas 

(25). O sistema imune inato conta com uma extensa rede de mecanismos de 

sinalização, que envolvem o reconhecimento de padrões moleculares por 

receptores celulares (Figura 1).  
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Figura 1. Padrões moleculares de patógenos (PAMPs) e/ou resultantes de dano 
celular (DAMPs), podem ativar os receptores TLR4, que, através de uma sinalização 
mediada pela proteína adaptadora MyD88, promovem fosforilação e degradação da 
proteína inibitória do sistema NF-κB, a IκBα, permitindo a translocação do 
heterodímero p50/p65 do citoplasma para o núcleo. Essa ativação do sistema NF-κB, 
que pode ocorrer também por espécies reativas de oxigênio (ROS), resulta em 
transcrição de genes envolvidos no processo inflamatório, como, por exemplo, MCP-1, 
IL-6, HMGB1 e pró-interleucinas -1β e -18. O inflamassoma NLRP3 pode ser ativado 
pelos próprios DAMPs e PAMPs e/ou por ROS, promovendo a maturação dessas pró-
interleucinas em IL-1β e IL-18 maduras. Esse ambiente inflamatório leva ao 
recrutamento de células inflamatórias, como macrófagos e linfócitos. 

 

 

Os Toll-Like Receptors (TLRs) constituem uma família de receptores 

celulares localizados em células inflamatórias, como macrófagos e linfócitos, e 

de revestimento, como células epiteliais e endoteliais, entre outros tipos 

celulares (25, 26). Eles são responsáveis por reconhecer moléculas comuns a 

um grande número de patógenos (PAMP - pathogen associated molecular 

pattern), como toxinas e fragmentos de DNA, e também reconhecem estruturas 

resultantes da destruição/estresse de células do próprio organismo (DAMP - 

damage associated molecular pattern), tais como componentes de matriz 

Pro-IL-1β

Pro-IL-18                   

NLRP3

ROS

DAMPs ,  PAMPs

IκBα

p65p50

IκBα
p65p50

TLR4
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IL-18
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extracelular e a high mobility group box protein-1 (HMGB1, uma proteína 

nuclear) (27, 28). Os TLRs encontram-se unidos a proteínas de membrana ou 

intracelulares, como a myeloid differentiation primary response 88 (MyD88), 

promovendo, quando ocupados, a estimulação de fatores de transcrição e, 

consequentemente, a produção de uma série de mediadores que aumentam a 

intensidade da resposta imune. Células sanguíneas são atraídas ao local 

inflamado e, por sua vez, sintetizam novos mediadores em um processo de 

realimentação positiva (27). Assim, os TLRs, e a sequência inflamatória que 

eles desencadeiam, representam uma importante ferramenta da imunidade 

inata, sendo responsáveis pela proteção dos tecidos contra invasões por 

microrganismos e por detectar danos a suas próprias células, iniciando uma 

reação a eles. 

Recentemente, foram descobertos outros receptores citosólicos também 

capazes de reconhecer DAMPs e PAMPs presentes no interior das células. 

Dentre esses receptores, os que mais se destacam atualmente são os NLRs 

(Nucleotide-binding Oligomerization Domain (NOD)-Like Receptors), como o 

NLRP3 (Nucleotide-binding oligomerization domain, Leucine-rich Repeat and 

Pyrin domain containing-3). Quando ativado, o NLRP3, associado à Apoptosis-

associated Speck-like protein containing a Caspase recruitment domain adaptor 

protein (ASC) e à pró-caspase-1 (25), sofre um processo de oligomerização, 

formando complexos moleculares conhecidos como inflamassomas. A pró-

caspase é então convertida a caspase-1, que catalisa a transformação de pró-

mediadores, como as pró-interleucinas 1 e 18, em mediadores ativos, que 

desencadeiam uma sequência de eventos inflamatórios destinados em 
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princípio a conter uma possível invasão microbiana e a remover os produtos 

resultantes da destruição de células (25).  

Os TLRs e NLRs não agem de maneira independente, existindo vários 

pontos de contato entre as sequências de eventos desencadeados por cada 

um deles (29). O conjunto desses receptores tem a capacidade de reagir de 

maneira imediata às ameaças, mediante o recrutamento e a ativação de 

contingentes de células circulantes, bem antes da ativação da resposta imune 

adaptativa. Contudo, além de atuar como um mecanismo de defesa, distúrbios 

em sua ativação podem promover ou agravar uma série de doenças, inclusive 

renais (24). 

Estudos recentes têm demonstrado a participação de receptores 

pertencentes às vias de sinalização da imunidade inata na DRD. A expressão 

do receptor TLR2 mostrou-se aumentada em um modelo animal de DRD (30). 

Em outro estudo, realizado por Lin e colaboradores, o receptor TLR4 também 

apresentou um aumento de expressão em células de túbulo proximal cultivadas 

em meio rico em glicose e no tecido renal de pacientes com diabetes tipo 2 e 

de camundongos diabéticos (31). Nesses dois estudos, o aumento de 

expressão dos receptores TLR2 e TLR4 foi relacionado à maior liberação de 

citocinas pró-inflamatórias e à infiltração de monócitos no tecido renal. Outro 

estudo demonstrou que a inibição de TLR4 por um imunomodulador é capaz de 

prevenir o desenvolvimento de DRD em animais diabéticos e reduzir a síntese 

de citocinas pró-inflamatórias (32). Também já foi demonstrado um aumento da 

expressão de proteínas que compõem os inflamassomas NLRP, como NLRP3, 

ASC e Caspase-1, em tecido renal de ratos com DM de curta duração, 

sugerindo a participação desse complexo proteico na DRD (33). 
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O sistema NF-κB na DRD 

A via de sinalização do fator de transcrição Nuclear Factor-Κappa B (NF-

κB) é uma importante via da imunidade inata que também pode estar envolvida 

na patogênese da DRD. O NF-κB foi inicialmente identificado em linfócitos B 

(34) e está presente em diversos tipos celulares, podendo ser ativado por 

estímulos patológicos e fisiológicos, como por exemplo, partículas virais, 

citocinas ou até mesmo estresse mecânico (35-38). Há evidências também de 

que o sistema NF-κB pode ser ativado pelo estresse oxidativo (39), que é uma 

perturbação das funções celulares normais, causada pelo desequilíbrio entre a 

produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante natural 

das células (40). O NF-κB é um heterodímero formado principalmente pelas 

subunidades p50 e p65, ligadas a uma subunidade inibidora, a IκBα. O sistema 

encontra-se inativo no citoplasma das células e, quando ativado, ocorre a 

fosforilação e degradação da proteína inibitória IκBα, permitindo que o 

heterodímero p50/p65 migre para o núcleo, entre em contato com o DNA e 

promova a transcrição de genes que codificam moléculas inflamatórias (41), 

como a proteína de quimiotaxia para monócitos-1 (MCP-1), a interleucina-6 (IL-

6), o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), o HMGB1 e as pró-interleucinas-1β e 

18 (42, 43). O sistema NF-κB é uma das vias de sinalização envolvidas em 

uma variedade de doenças inflamatórias (42), inclusive em doenças renais 

proteinúricas (44, 45), sugerindo a possibilidade de que esse sistema participe 

da patogênese da DRD.   

A ativação do sistema NF-κB pode ser bloqueada ao impedir a 

fosforilação e, portanto, a degradação do IκBα (41). O composto ditiocarbamato 

de pirrolidina (PDTC) é um potente inibidor do sistema NF-κB, já que impede a 
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fosforilação e degradação da IκBα e, somada a esse efeito, a droga ainda 

apresenta uma ação antioxidante (35, 46). Em um estudo publicado por nosso 

laboratório, a administração de PDTC foi capaz de prevenir parte das 

alterações renais associadas ao modelo de ablação renal de 5/6 (Nx), 

atenuando a glomeruloesclerose e a fibrose intersticial (47). Essa renoproteção 

também foi observada no modelo de DRC por sobrecarga de adenina, no qual 

o tratamento com PDTC atenuou significativamente a fibrose e a inflamação 

intersticial (48). Evidências de um efeito renoprotetor da inibição do NF-κB em 

modelos experimentais de diabetes de curto prazo também estão emergindo 

(49). Esse conjunto de observações sugere que a inibição do sistema NF-κB 

exerce um efeito renoprotetor na DRD. No entanto, os dados publicados que 

abordam o papel do NF-κB – e o efeito de sua inibição – na progressão do 

DRD experimental em longo prazo são escassos ou inexistentes. 

Diante dessas evidências, nós formulamos a hipótese de que o sistema 

NF-κB está envolvido na patogênese e na progressão da lesão renal em um 

modelo muito bem estabelecido de DM tipo 1 induzido por STZ, com 

hiperglicemia mantida em níveis moderados por injeções diárias de insulina 

(20, 23, 50, 51). Procuramos também verificar se essa ativação ocorre na DM 

humana, examinando material de biópsia de pacientes diabéticos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Testar a hipótese de que a ativação do sistema NF-κB encontra-se 

aumentada nos rins de animais diabéticos por STZ que desenvolvem 

nefropatia em longo prazo. 

 

 Verificar se essa via é ativada precocemente. 

 

 Verificar o efeito do tratamento com PDTC, um inibidor do NF-κB, 

sobre o desenvolvimento da DRD nesse modelo. 

 

 Avaliar a presença do NF-κB em biópsias renais de pacientes com 

DRD. 
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3. MÉTODOS 

 

Foram utilizados ratos Munich-Wistar obtidos de uma colônia dessa 

linhagem de ratos estabelecida no biotério do Laboratório de Fisiopatologia 

Renal. Os animais foram mantidos em temperatura ambiente de 22±1 ºC, 

umidade relativa de 60±5% e ciclo claro/escuro de 12/12 h. Durante o estudo, 

todos os ratos foram mantidos com ração comercial (Nuvilab, Curitiba, Brasil), 

acrescida de 15% de caseína. Os procedimentos experimentais utilizados 

neste estudo seguiram as normas da Comissão de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq). 

Este projeto foi registrado na Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa n° 034/15). 

 

3.1. OBTENÇÃO DO MODELO EXPERIMENTAL 

 

 A DM foi induzida pela injeção de STZ (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), 65 

mg/kg em tampão citrato ao pH de 4,2, através de uma veia caudal, em ratos 

previamente anestesiados com Ketamina (50 mg/kg, i.m.) e Rompun (10 

mg/kg, i.m.). A glicemia foi medida em pequenas amostras de sangue obtidas 

da cauda. Os ratos que de início não desenvolveram hiperglicemia foram 

descartados. A glicemia foi mantida entre 350 e 450 mg/dL por meio de 

injeções subcutâneas diárias de insulina NPH (1 a 4 unidades/rato). Apenas 

tampão citrato foi injetado nos animais utilizados como controles (CN). 

 Ratos diabéticos (grupo DM, n=32) e controles não diabéticos (grupo 

CN=29) foram acompanhados por 12 meses após a injeção de STZ. Após os 
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12 meses de estudo, dois subgrupos de ratos DM foram formados: DRD-, 

constituído pelos 10 ratos diabéticos com menor porcentagem de glomérulos 

escleróticos (%EG); DRD +, contendo os 10 ratos diabéticos com maior %EG. 

Doze ratos CN foram utilizados para a comparação com esses grupos. Uma 

coorte adicional de 7 animais DM e 5 CN foi acompanhada por 2 meses após a 

injeção de STZ. 

 Em uma coorte separada de animais, 11 ratos DM foram tratados com o 

inibidor do NF-κB, PDTC (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), dissolvido na água a 

60 mg/Kg/dia, e receberam injeções diárias de insulina (como descrito 

anteriormente), por 12 meses (Grupo DM+PDTC). Dezesseis animais DM 

recebendo apenas veículo e injeções diárias de insulina (grupo DM+V). Os 

doze ratos CN foram utilizados para comparação. 

 

3.2. GRUPOS EXPERIMENTAIS (RESUMO) 

 

Grupo CN: ratos não diabéticos, sem nenhum tratamento, observados até 12 

meses após a indução dos animais diabéticos; 

Grupo DM: ratos diabéticos por STZ, tratados apenas com insulina e 

observados até 12 meses após a indução de DM. 

 

DRD-: Os 10 ratos diabéticos, tratados apenas com insulina e acompanhados 

por 12 meses, com os menores valores de %EG; 

DRD+: Os 10 ratos diabéticos, tratados apenas com insulina e acompanhados 

por 12 meses, com os maiores valores de %EG. 
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Grupo DM+V: ratos diabéticos por STZ, tratados apenas com insulina e 

veículo, observados até 12 meses após a indução de DM; 

Grupo DM+PDTC: ratos diabéticos por STZ, tratados com insulina e PDTC (60 

mg/kg/dia) na água de beber, observados até 12 meses após a indução de DM. 

 

Grupo CN2m: Ratos não diabéticos, sem nenhum tratamento, observados até 2 

meses após a indução dos animais diabéticos; 

Grupo DM2m: ratos diabéticos por STZ, tratados apenas com insulina e 

observados até 2 meses de DM. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

 Para os grupos acompanhados por 12 meses, o peso corpóreo e a relação 

albumina urinária/creatinina urinária (Ualb/Ucr) foram determinados 

trimestralmente. Os animais acompanhados por 2 meses tiveram esses 

parâmetros avaliados ao final desse período. Ao término do período de 

acompanhamento (2 ou 12 meses), os animais foram então anestesiados com 

ketamina (50 mg/kg, i.m.) e xilazina (10 mg/kg, i.m.). O rim direito foi perfundido 

retrogradamente in situ através da aorta abdominal apenas com solução salina, 

cortado e rapidamente congelado a -80 °C para avaliação de proteínas no 

tecido total ou na fração nuclear. O rim esquerdo foi perfundido in situ com soro 

fisiológico para remoção de sangue dos vasos renais e após, com solução 

Dubosq-Brasil para fixação do tecido. O tecido renal foi pesado e então 

desidratado, diafanizado e impregnado com parafina através de um 

processador automático de tecidos (Jung Histokinette 2000, Leica Instruments 
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GmbH, Nussloch, Alemanha). Em seguida, o tecido renal foi incluído em blocos 

de parafina, cortado em seções de 4 μm por meio de um micrótomo especial e 

montado em lâminas secas para análise histológica e em lâminas silanizadas 

(3-Aminopropil-trietoxi-silano, Sigma, St. Louis, EUA) para imuno-histoquímica. 

 

3.4. ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

Glicemia: Os níveis glicêmicos foram avaliados por reflectometria (Advantage, 

Roche Diagnostics, Indianápolis, EUA) em amostras colhidas de uma veia 

caudal. 

Albuminúria: A concentração de albumina na urina foi medida por imunodifusão 

radial, empregando um anticorpo específico anti-albumina de rato (MP 

Biomedicals LLC, Santa Ana, EUA) (52). 

Concentração de creatinina: A concentração urinária de creatinina foi 

determinada por análise colorimétrica, utilizando kit comercial disponível 

(Labtest Diagnóstica, Lagoa Santa, Brasil). 

 

3.5. ANÁLISES HISTOLÓGICAS 

 

A coloração pelo Ácido Periódico de Schiff (PAS) foi utilizada para a 

avaliação da esclerose glomerular. A quantificação da %EG foi realizada através 

da contagem do número de glomérulos com esclerose, independente da 

extensão da lesão. Para essa avaliação foram analisados 200 glomérulos por 

lâmina, sob aumento de 400x (53). 
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3.6. ANÁLISES IMUNO-HISTOQUÍMICAS 

 

A infiltração por macrófagos e a expressão renal de zonula occludens-1 

(ZO-1), p65 e NLRP3 foram avaliadas por meio de reação imuno-histoquímica. 

Os tecidos (previamente parafinizados e montados em lâminas 

silanizadas) foram colocados em estufa a 60°C por 30 minutos, submetidos à 

desparafinização em 3 banhos de xilol e reidratados em etanol (concentrações 

decrescentes) e água destilada. A recuperação antigênica foi realizada em 

panela a vapor por 30 minutos, à temperatura de 98 °C, em solução de ácido 

cítrico 10 mM de pH 6,0. Para evitar o ressecamento dos cortes, todas as 

incubações foram realizadas em câmara úmida. 

A identificação das células positivas para macrófagos foi realizada pelo 

método de APAAP (Fosfatase Alcalina Anti-Fosfatase Alcalina). Após a 

desparafinização e recuperação antigênica, os tecidos foram submetidos ao 

bloqueio de marcação inespecífica com soro não imune de coelho (Dako, 

Carpinteria, EUA), em concentração 1:20 por 30 minutos. Os tecidos foram 

incubados com o anticorpo primário desenvolvido em camundongo anti-ED-1 

(Serotec, Oxford, Reino Unido) na diluição 1:200, à temperatura de 3-8°C 

durante um período de 18 horas. Após a retirada do excesso de anticorpo 

primário, os cortes foram lavados com TBS e incubados com o anticorpo 

secundário anti-camundongo desenvolvido em coelho (Dako, Carpinteria, CA, 

EUA), na diluição 1:50, à temperatura ambiente, durante 30 minutos. Após 

nova lavagem em TBS, os cortes foram incubados com o Complexo APAAP 

por 30 minutos. Ao final desses procedimentos, os tecidos foram revelados em 

tempo variável com substrato cromogênico Permanent-Red. As células 
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positivas para ED-1 foram visualizadas graças à precipitação do produto da 

reação da fosfatase alcalina do Complexo APAAP com o Permanent-Red 

presente no substrato cromogênico. A contracoloração foi realizada com 

hematoxilina de Mayer durante 1 minuto. Os cortes foram colocados entre a 

lâmina e a lamínula com meio de montagem aquoso de Mayer (Glycergel), e 

devidamente etiquetados. A quantificação de macrófagos infiltrados foi 

realizada através da contagem de células marcadas no córtex renal em 

aumento de 400x. Foram examinados 30 campos para cada seção, 

correspondendo a uma área de 0,08 mm2. Os resultados foram apresentados 

em células/mm2. 

A identificação do NLRP3 foi realizada utilizando o método de 

Imunoperoxidase Indireta. Após a desparafinização e recuperação antigênica, 

foi feito o bloqueio da peroxidase endógena com solução de peróxido de 

hidrogênio a 30% por 30 minutos. As lâminas foram submetidas ao bloqueio de 

marcação inespecífica utilizando solução Protein Block® (Dako, Carpinteria, 

EUA) e, em seguida, receberam o anticorpo primário anti-NLRP3 desenvolvido 

em coelho (Novus Biologicals, Littleton, EUA). Após 18 horas de incubação, os 

tecidos foram incubados com polímero-HRP conjugado com anticorpo 

secundário (Dako, Carpinteria, EUA). A revelação foi realizada com o 

cromógeno DAB (Dako, Carpinteria, EUA). 

A integridade podocitária e de suas conexões foi avaliada através da 

análise da expressão do antígeno ZO-1, através do método de 

Imunoperoxidase Indireta. Após a desparafinização e recuperação antigênica, 

foi feito o bloqueio da peroxidase endógena com solução de peróxido de 

hidrogênio a 30% por 30 minutos. As lâminas foram submetidas ao bloqueio de 
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marcação inespecífica utilizando soro não imune de cavalo (Vector Lab, 

Burlingame, EUA) diluído em uma solução de leite desnatado a 2% e, em 

seguida, com anticorpo primário anti-ZO-1 desenvolvido em coelho (Zymed 

Laboratories, South San Francisco, EUA). Após 18 horas de incubação, os 

tecidos foram incubados com polímero-HRP conjugado com anticorpo 

secundário (Dako, Carpinteria, EUA). A revelação foi realizada com o 

cromógeno DAB (Dako, Carpinteria, EUA). 

Para a avaliação da porcentagem da área glomerular ocupada por 

NLRP3 ou por ZO-1, utilizamos um método de contagem de pontos. Foram 

avaliados 30 campos microscópicos consecutivos, sob aumento final de 400x, 

utilizando uma matriz de 144 pontos. 

A marcação do p65, um dos principais componentes do sistema NF-κB, 

utilizou o método de Imunoperoxidase Indireta. Após a desparafinização do 

tecido e recuperação antigênica, foi feito o bloqueio da biotina endógena 

através da incubação com solução de bloqueio de Avidina e Biotina (Dako, 

Carpinteria, EUA) por 15 minutos cada. Depois foi feito o bloqueio da marcação 

inespecífica com soro não imune de cavalo (Vector Lab, Burlingame, EUA) 

diluído a 1:50 em solução de BSA a 5%, durante 45 minutos. Os tecidos foram 

incubados com o anticorpo primário anti-p65 desenvolvido em coelho (Cell 

Signaling, Danvers, EUA) diluído a 1:10000, à temperatura de 3-8°C, durante 

um período de 18 horas. Após a retirada do excesso de anticorpo primário, os 

cortes foram lavados com TBS e incubados a 1:3000 com o anticorpo 

secundário anti-coelho biotinilado (Vector Lab, Burlingame, EUA), à 

temperatura ambiente, durante 45 minutos. Após nova lavagem em TBS, os 

cortes foram incubados com o sistema ABC Avidina/Biotina (Vector Lab, 
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Burlingame, EUA) por 30 minutos. Ao final desses procedimentos, os tecidos 

foram revelados em tempo variável com substrato cromogênico DAB (Dako, 

Carpinteria, EUA). 

 

3.7. ESTUDO COM MATERIAL DE BIÓPSIA 

 

O tecido renal humano foi obtido de material de biópsia incluído em 

parafina, arquivado na Divisão de Patologia do Hospital das Clínicas da 

FMUSP. Foram analisados cinco cortes, obtidos de pacientes com diabetes 

tipo 1 com quadro de proteinúria maciça, que havia levado à suspeita clínica de 

uma glomerulopatia primária associada, mas que receberam diagnóstico de 

DRD isolada após cuidadosa análise por patologista qualificado. O tecido renal 

normal foi obtido de um paciente falecido por trauma. A detecção do 

componente p65 utilizou as técnicas imuno-histoquímicas descritas 

anteriormente. O uso de material humano foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP 

(Processo no 45163715.4.0000.0068). 

 

3.8. ANÁLISES POR WESTERN BLOT 

 

Para a detecção do conteúdo proteico de TLR4, IL-6, HMGB1, Heme 

oxigenase-1 (HO-1) e Superóxido dismutase 2 (SOD2) por Western blot no 

tecido renal total, amostras de rim pesando entre 100 e 200 mg foram 

colocadas em tubos de polipropileno reforçado, contendo microesferas de 

cerâmica, juntamente com tampão RIPA (Thermo Fisher Scientific, 
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Massachusetts, EUA)  e inibidores de proteases e fosfatases (Complete-EDTA 

e PhosSTOP, Roche, Mannheim, Alemanha), para serem homogeneizados no 

aparelho OMNI BEAD RUPTOR 24 (Omni International, Kennesaw, EUA). O 

teor proteico foi determinado utilizando um kit comercial (Pierce BCA Protein 

Assay Kit, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA), seguindo as 

instruções do fabricante. Para a corrida eletroforética, foram utilizados 100 µg 

de proteína do extrato tecidual diluído em tampão de amostra (Laemmli Sample 

Buffer, Bio-Rad Lab, Hercules, EUA).  

A corrida das amostras para análise de TLR4 foi realizada em gel de 

poliacrilamida 10% (SDS-PAGE) e se completou em aproximadamente 1 hora 

e 30 minutos, a 120 Volts. Em seguida o gel foi transferido (transferência 

úmida) para uma membrana de nitrocelulose, durante 2 horas, a 400 mA. Para 

a confirmação da transferência, a membrana foi corada com Solução de 

Ponceau (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). Posteriormente, a membrana foi 

lavada com tampão TBSt e o bloqueio de marcação inespecífica foi realizado 

com BSA a 5% diluída em tampão TBS, por 2 horas em temperatura ambiente, 

sob leve agitação. Após o bloqueio, foi realizada a incubação da membrana 

com o anticorpo primário anti-TLR4 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), 

diluído em BSA a 1%, na proporção 1:250, por 18 horas, à temperatura de 4°C. 

Em seguida, a membrana foi lavada com solução de TBSt e incubada com o 

anticorpo secundário (Anti-rabbit-HRP, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), na 

proporção 1:5000, por 2 horas e sob agitação, seguindo-se de nova lavagem 

com TBSt e revelação. 

A corrida das amostras para análise de IL-6, HMGB1, HO-1 e SOD2 foi 

realizada em gel de poliacrilamida (12 ou 15%) e se completou em 
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aproximadamente 1 hora e 30 minutos, a 120 Volts. Em seguida, os géis foram 

transferidos (transferência semi-úmida) para membranas de nitrocelulose, 

durante 45 minutos, a 20 Volts. Posteriormente, foi feita a confirmação da 

transferência, a lavagem das membranas e o bloqueio da marcação 

inespecífica. Após o bloqueio, foi realizada a incubação das membranas com 

os anticorpos primários: anti-IL-6 (Abcam, Cambridge, Reino Unido) diluído em 

BSA a 1%, na proporção 1:1000; anti-HMGB1 (Abcam, Cambridge, Reino 

Unido) diluído em BSA a 1%, na proporção 1:10000; anti-HO-1 (Abcam, 

Cambridge, Reino Unido) e anti-SOD2 (Cayman, Ann Arbor, EUA) diluídos em 

TBSt, nas proporções 1:500 e 1:10000, respectivamente, por 18 horas, à 

temperatura de 4°C. Em seguida, a membrana foi lavada com solução de TBSt 

e incubada com o anticorpo secundário (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) por 2 

horas, sob agitação, seguindo-se nova lavagem com TBSt e revelação. 

Para a detecção do conteúdo proteico nuclear de p65 fosforilado 

(componente do NF-κB ativado) por WB, foi realizada primeiramente a 

separação da fração nuclear e citoplasmática das células do tecido renal. Para 

tanto, fragmentos de 100 mg de tecido foram homogeneizados em 1 mL de 

solução de lise (20mM HEPES pH7,4, 10mM KCl, 1,5mM MgCl2, 0,25M 

Sacarose, 10% Glicerol, 0,5% NP-40), com inibidor de fosfatase e inibidor de 

protease (Complete-EDTA e PhosSTOP, Mannheim, Alemanha). O 

homogenato foi centrifugado (10 minutos, 4°C, 1000 G) e o sobrenadante 

(fração citoplasmática) foi descartado. O pellet (fração nuclear) foi lavado 2 

vezes mediante suspensão em 1 mL de solução de lise e posterior 

centrifugação (10 minutos, 4°C, 1000G), com descarte do sobrenadante. Após 

as lavagens, o pellet foi homogeneizado em 200 µL de tampão de amostra 
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(0,125 M Tris-HCl pH6,8, 10% 2β-Mercaptoetanol, 4% SDS, 10% Sacarose, 

0,2% Bromophenol-blue), e subsequente centrifugação (10 minutos, 4°C, 

1500G). O pellet foi descartado e o sobrenadante (fração nuclear) armazenado 

a -80°C. Para a corrida eletroforética, foram utilizados 30 µL do extrato tecidual, 

diluídos em tampão de amostra. A corrida foi realizada em gel de poliacrilamida 

12% a 120 Volts e se completou em aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

Em seguida, o gel foi transferido (transferência semi-úmida) para uma 

membrana de nitrocelulose, durante 45 minutos a 20 Volts, e foi feita a 

confirmação de transferência. Após lavagem e bloqueio da marcação 

inespecífica, foi realizada a incubação da membrana com o anticorpo primário 

anti-p65 fosforilada (Cell Signaling, Danvers, USA), diluído em BSA 1%, na 

proporção 1:100, por 18 horas, à temperatura de 4°C. Em seguida, a 

membrana foi lavada com solução de TBSt e incubada com o anticorpo 

secundário (Anti-rabbit-HRP, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), por 2 horas e sob 

agitação, seguindo-se nova lavagem com TBSt e revelação. 

A revelação das membranas foi feita por quimioluminescência, utilizando 

kit comercial (Pierce SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate, 

Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA), e as imagens foram 

registradas com aparelho fotodocumentador (UVITEC, Cambridge, Reino 

Unido). A identificação, a analise e a quantificação das bandas utilizaram o 

software Uvisoft-UvibandMax (UVITEC, Cambridge, Reino Unido). A proteína 

constitutiva β-actina (anti-β-actina, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA; 1:5000 em 

BSA 1%) foi utilizada para a normalização dos resultados das proteínas alvo 

TLR4, IL-6, HMGB1, HO-1 e SOD2. No caso da p65 fosforilada, foi utilizada a 
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proteína constitutiva nuclear histona H2B (anti-histona H2B, Abcam, 

Cambridge, Reino Unido; 1:1000 em BSA 1%). 

 

3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão e 

analisados através de comparação entre grupos, aplicando-se análise de 

variância (ANOVA) de um fator, com pós-testes de acordo com o método de 

Newman-Keuls (54), ou aplicando o teste t de Student não pareado quando as 

comparações envolveram dois grupos, sendo considerados significativos os 

valores de p inferiores a 0,05. Os cálculos foram efetuados com o auxílio do 

software GraphPad Prism® versão 4.0 (GraphPad Software, La Jolla, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

Após 12 meses, o sistema NF-κB renal foi ativado apenas nos ratos que 

desenvolveram lesões glomerulares 

 

Trinta e dois ratos foram tornados diabéticos por STZ e mantidos 

moderadamente hiperglicêmicos por 12 meses (Figura 2A). Como demonstrado 

em outros estudos (20, 51), os ratos diabéticos apresentaram um aumento 

progressivo da albuminúria (Figura 2B) e, após 12 meses, um aumento 

significativo na média de %EG (Figura 2C).  

 

 
A                                             B                                                       C 

 
Figura 2. Evolução temporal da (A) concentração de glicose no sangue (Glicemia, mg/dL) e (B) 
relação creatinina/albumina urinária (Ualb/Ucr) em ratos diabéticos (DM, n=32) e controles (CN, 
n=29). O painel C mostra a frequência de glomérulos com lesões escleróticas (EG,%) em CN e 
DM aos 12 meses. Resultados expressos como média ± EP. *p <0,05 vs. CN. 

 

 

Observamos que cerca de 40% dos ratos diabéticos exibiam lesões 

glomerulares evidentes após 12 meses de acompanhamento, enquanto nos 

demais a frequência de glomérulos com lesões esclerosantes foi semelhante à 
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dos ratos controles não diabéticos. Para investigar possíveis diferenças entre 

essas duas subpopulações de animais diabéticos, foram constituídos dois 

subgrupos, de acordo com a %EG: DRD-, composto pelos ratos que tiveram os 

10 valores mais baixos de %EG; e DRD+, constituído por aqueles com os 10 

maiores valores de %EG. Os níveis de glicose no sangue foram similarmente 

elevados em ambos os subgrupos diabéticos ao longo do estudo (Figura 3A). 

Como esperado, houve no subgrupo DRD+ um aumento progressivo da 

albuminúria (Figura 3B) e, aos 12 meses, uma elevada porcentagem de 

esclerose glomerular (Figura 4A e 4C), com intensa infiltração de macrófagos 

nos glomérulos (Figura 4B-C). 

 

       A                                                    B 

 

Figura 3. Doze meses após a injeção de STZ, os 10 ratos DM com as maiores 
percentagens de glomeruloesclerose (%EG) foram utilizados para criar o subgrupo 
DRD+, enquanto os 10 ratos DM com os menores valores de %EG constituíram o 
subgrupo DRD-. Foram utilizados 12 ratos não diabéticos, pareados por idade, como 
controles (CN). A evolução temporal da concentração de glicose no sangue (Glicemia, 
mg/dL) e a da relação albumina/creatinina urinária (Ualb/Ucr) são mostradas em A e B, 
respectivamente. Resultados expressos como média ± EP. *p<0.05 vs. CN, #p<0.05 vs. 
DRD-. 
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Figura 4. A porcentagem de glomérulos escleróticos (%EG) e a densidade de 
macrófagos nos glomérulos (ED-1, células/mm2) dos grupos CN, DRD- e DRD+ aos 12 
meses de DM são mostradas nos painéis A e B, respectivamente. Microfotografias 
representativas do tecido renal corado com PAS (para %EG) ou imuno-histoquímica 
(para o antígeno ED-1) são mostradas no painel C (x400). Resultados expressos como 
média ± EP. *p<0,05 vs. CN, #p<0,05 vs. DRD-. 
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grupo (Figura 5A-D e 6). Tal ativação do eixo TLR4/NF-κB/IL-6, bem como 

alterações na marcação para NLRP3, não foram observadas no subgrupo 

DRD- (Figura 5A-D e 6). Por imuno-histoquímica, observamos que, nos ratos 

DRD+, a proteína p65 está presente nos glomérulos e, em um menor grau, na 

área intersticial (Figura 5E). 
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Figura 5. Utilizando Western blot (A), quantificamos o conteúdo renal de  toll-like receptor 4 
(TLR4, B), fração nuclear do componente fosforilado do NF-κB (p65, C) e interleucina 6 (IL-6, 
D) dos grupos CN, DRD- e DRD+ aos 12 meses de DM. Microfotografias representativas (E) 
mostram a presença de imunomarcação positiva para p65 (marrom) nos glomérulos (400×). 
Resultados expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. CN, #p<0,05 vs. DRD-. 
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Figura 6. Microfotografias (400×) representativas da presença nos glomérulos de NLRP3 
(marrom) e quantificação da porcentagem de área glomerular positiva para NLRP3 (%) dos 
grupos CN, DRD- e DRD+ aos 12 meses de DM. Nenhuma diferença significativa foi 
detectada entre os grupos. Resultados expressos como média ± EP. 

 

 

A ativação do NF-κB precede o desenvolvimento de esclerose glomerular 

na DM experimental 

 

Ratos diabéticos por STZ foram mantidos moderadamente 

hiperglicêmicos por dois meses (Figura 7A). Mesmo com albuminúria ou 

glomeruloesclerose ainda ausentes (Figura 7B-C), os ratos diabéticos exibiram 

conteúdo renal aumentado de TLR4 (Figura 8A e 8D) e maior translocação da 

subunidade p65 para a fração nuclear das células renais (Figura 8B e 8D), 

além de marcação positiva para p65 na área glomerular (Figura 8E). 

Consistentemente, a abundância de IL-6 no tecido renal mostrou-se aumentada 

(Figura 8C-D). 
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Figura 7. Concentração de glicose no sangue (Glicemia, mg/dL), albumina 
urinária/creatinina urinária (Ualb/Ucr) e frequência de glomérulos com lesões 
escleróticas (EG,%) nos ratos controles (grupo CN2m, n=5) e DM (grupo DM2m, n=7) dois 
meses após a injeção de STZ, mostrados em A, B e C, respectivamente. Resultados 
expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. CN2m; n.s.p>0,05. 
 

 

Figura 8. Os conteúdos renais de toll-like receptor 4 (TLR4, A), da fração nuclear de 
p65 fosforilada (B) e de interleucina-6 (IL-6, C) de ratos controles (grupo CN2m, n=5) e 
DM (grupo DM2m, n=7), aos 2 meses de DM, foram quantificados utilizando Western 
blot (D). Em E, microfotografias representativas mostram a presença de 
imunocoloração positiva para p65 (marrom) nos glomérulos (400x). Resultados 
expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. CN2m. 
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Ditiocarbamato de Pirrolidina inibiu a via do NF-κB e preveniu o 

desenvolvimento de DRD na DM experimental 

 

Para verificar diretamente se o sistema NF-κB desempenha um papel na 

patogênese da DRD, tratamos ratos diabéticos com um inibidor do NF-κB, o 

PDTC, por 12 meses. O PDTC reduziu de maneira eficaz o conteúdo de TLR4, 

a translocação nuclear de p65 e o aumento de IL-6 e HMGB1 (Figura 9A-E) no 

tecido renal, sem exercer efeito sobre o peso ou a glicemia (Figura 10A-B).  

 

Figura 9. Ratos DM tratados com ditiocarbamato de pirrolidina (grupo DM+PDTC, n=11) 
ou veículo (DM+V, n=16) foram acompanhados por 12 meses. No final desse período, os 
conteúdos renais de toll-like receptor 4 (TLR4, A), da fração nuclear de p65 fosforilada 
(B), de interleucina 6 (IL-6, C) e da high mobility group box protein-1 (HMGB1, D) foram 
quantificados por Western blot (E). Os valores obtidos nos grupos DM+V e DM+PDTC 
foram fatorados pelo valor obtido em ratos controles (CN, linhas pontilhadas horizontais). 
Resultados expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. DM+V. 
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Figura 10. Evolução temporal do peso corpóreo (A), da glicemia (B) e da relação 
albumina/creatinina urinária (Ualb/Ucr, C) em ratos tratados com ditiocarbamato de 
pirrolidina (Grupo DM+PDTC, n=11) ou veículo (Grupo DM+V, n=16) durante 12 meses. 
Resultados expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. DM+V. 

 

 

O PDTC inibiu o sistema NF-κB e protegeu de modo eficaz os animais 

diabéticos do aumento progressivo da albuminúria (Figura 10C), bem como do 

desenvolvimento de glomeruloesclerose, da perda de ZO-1 e da infiltração 

glomerular por macrófagos (Figura 11A-D). 
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Figura 11. Em A, microfotografias ilustrativas (x400) da glomeruloesclerose e da detecção, 
por imuno-histoquímica, de zonula occludens-1 (ZO-1) (marrom) e macrófagos (ED-1) 
(vermelho) na área glomerular de ratos tratados com ditiocarbamato de pirrolidina (Grupo 
DM+PDTC, n=11) ou veículo (Grupo DM+V, n=16) aos 12 meses de DM. Quantificação da 
freqüência de glomérulos com lesões escleróticas (EG, B), da área glomerular positiva para 
ZO-1 (C) e da densidade de macrófagos (ED-1, D) nos glomérulos ao fim de 12 meses de 
DM. Resultados expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. DM+V. 

 

 

O PDTC também restaurou a abundância de HO-1 e SOD2 no tecido 

renal, indicando que o estresse oxidativo foi reduzido pelo tratamento (Figura 

12A-C). 
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Figura 12. Conteúdo renal de heme oxigenase-1 (HO-1, A) e de superóxido dismutase 
2 (SOD2, B), quantificado por análise de Western blot (C) em ratos tratados com 
ditiocarbamato de pirrolidina (Grupo DM+PDTC, n=11) ou veículo (Grupo DM+V), aos 
12 meses de DM. Os valores obtidos nos grupos DM+V e DM+PDTC foram fatorados 
pelo valor obtido em ratos controles (CN, linhas pontilhadas horizontais). Resultados 
expressos como média ± EP. *p<0,05 vs. DM+V. 

 

 

O sistema NF-κB está ativado também na DRD humana 

 

A análise imuno-histoquímica do tecido renal de pacientes com DM Tipo 1 e 

DRD revelou intensa marcação positiva para p65 ao redor dos nódulos de 

Kimmestiel-Wilson, bem como em áreas intersticiais inflamadas. No rim normal 

saudável, a marcação foi confinada a uns poucos perfis tubulares (Figura 13). 
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Figura 13. Microfotografias representativas do tecido renal de um paciente diabético 
tipo 1 com doença renal avançada, com imuno-histoquímica para p65 (marrom), 
detectada ao redor dos nódulos de Kimmestiel-Wilson e nas áreas intersticiais 
inflamadas, enquanto no tecido renal normal apenas perfis tubulares dispersos foram 
corados. Ampliação: x200 (fotografias principais) e x400 (inserções). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Como já demonstrado em estudos anteriores (20, 50, 51), ratos mantidos 

moderadamente hiperglicêmicos apresentaram aumento progressivo da 

albuminúria e desenvolveram glomeruloesclerose após um ano de DM. Apesar 

da diferença significativa de %EG entre CN e DM, uma grande dispersão de 

valores foi observada, a tal ponto que dois subgrupos – progressores e não-

progressores – puderam ser formados com base na presença de lesões 

glomerulares esclerosantes. Essa distribuição mimetiza a situação encontrada 

na prática clínica, na qual apenas uma fração dos pacientes diabéticos – entre 

20 e 40% (55, 56) – desenvolve DRD ao longo do tempo. Comparando esses 

dois subgrupos, nós pudemos detectar diferenças que ocorreram de forma 

independente do desarranjo metabólico desses animais, uma vez que a 

glicemia foi mantida aproximadamente a mesma entre progressores e não-

progressores ao longo do estudo.  

Apesar dos níveis similares de glicose no sangue, apenas o subgrupo 

progressor exibiu ativação da via NF-κB, indicada pelo aumento da expressão 

renal de TLR4, de p65 nuclear e da proteína-alvo IL-6. Essas alterações 

ocorreram em paralelo com um aumento significativo da infiltração de 

macrófagos nos glomérulos. É importante ressaltar que a abundância renal de 

NLRP3 não se mostrou aumentada nos progressores, indicando que, 

diferentemente do NF-κB, a via do inflamassoma não estava ativada nesses 

animais.  

Observações anteriores de nosso grupo e de outros (57) demonstraram que 

o sistema NF-κB renal é ativado nos modelos de DRC por ablação renal (47, 
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58), por sobrecarga de adenina na dieta (59) e por administração de 

doxorrubicina (45). Consistentemente, a inibição do NF-κB com PDTC atenuou 

a lesão e a inflamação renal em dois desses modelos experimentais (47, 59). 

Evidências recentes sugerem que a ativação do NF-κB pode também participar 

da patogênese da DRD. Já foi demonstrado que altos níveis de glicose 

induzem a ativação do TLR/NF-κB e aumentam a produção de citocinas pró-

inflamatórias (31). A ativação do NF-κB pode resultar da ligação de AGEs aos 

seus receptores específicos, os RAGEs (60-62). Em podócitos expostos a 

elevadas concentrações de glicose, a expressão de TLR4 e de MCP-1 foi 

aumentada através de uma via dependente de NF-κB (63), enquanto a 

infiltração de macrófagos e a produção de angiotensina II foram atenuadas pelo 

tratamento com PDTC em um modelo animal de curto prazo de DM (49). A 

hipertensão capilar glomerular e o resultante stretching mecânico das células 

glomerulares, um conhecido fator patogênico (64), podem ser potencializados 

pela concomitante exposição a altas concentrações de glicose, promovendo 

inflamação via ativação do NF-κB (65).  

No presente estudo, foi demonstrado que a ativação do NF-κB já ocorre 

após dois meses da injeção de STZ, em um momento no qual a albuminúria 

ainda é insignificante e as lesões escleróticas glomerulares são indetectáveis 

por microscopia óptica. Esse achado sugere que no modelo de DM por STZ, a 

ativação do NF-κB é um evento precoce, que precede o desenvolvimento de 

inflamação glomerular e que deve participar da patogênese da 

glomeruloesclerose. É concebível que os ratos que exibem maior translocação 

nuclear de p65 nesse momento são aqueles destinados a desenvolver DRD no 
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futuro, mas o presente estudo não provê dados que apoiem diretamente esse 

conceito.  

O tratamento crônico com PDTC inibiu eficientemente a ativação do sistema 

NF-κB e reduziu a produção de IL-6 no tecido renal aos doze meses de 

diabetes. É interessante notar que o PDTC também preveniu o aumento na 

expressão renal de TLR4 pelo DM. O mecanismo responsável por esse efeito 

não é evidente. Entretanto, pode-se notar que a expressão de HMGB1, 

também aumentada no grupo diabético, foi igualmente inibida pelo tratamento 

com PDTC. O HMGB1 é um ligante do TLR4 e, ao mesmo tempo, é um 

produto da ativação do NF-κB (31, 66). Portanto, o aumento da produção de 

HMGB1 pelo NF-κB pode resultar no estabelecimento de um feedback positivo, 

que pode contribui para a extensão e perpetuação da inflamação renal (43). 

Pode ter sido esse o mecanismo interrompido pelo tratamento com PDTC. 

O PDTC protegeu os animais diabéticos contra o aumento progressivo da 

albuminúria, o desenvolvimento de glomeruloesclerose, a perda da integridade 

dos podócitos (estimada pela expressão de ZO-1) e a infiltração glomerular por 

macrófagos observada após um ano de diabetes. Esse efeito renoprotetor do 

PDTC não está relacionado a alterações da glicemia, mas pode ser atribuído à 

eficiente inibição do NF-κB promovida pelo composto. Um possível mecanismo 

adicional para o efeito salutar do PDTC é a melhora do estresse oxidativo, 

sugerida pela restauração do conteúdo renal de HO-1 e SOD2 (45, 58). Essa 

ação antioxidante do PDTC já foi demonstrada em outros modelos de DRC (59, 

67). Uma vez que a ativação do NF-κB pode aumentar o estresse oxidativo 

(68), que por sua vez ativa o próprio sistema NF-κB, um feedback positivo, 

análogo ao postulado para o HMGB1 (43), pode surgir (69), contribuindo 
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também para a natureza progressiva da nefropatia. Ao interromper mais esse 

ciclo vicioso, o PDTC pode prevenir a instalação de lesões glomerulares e o 

desenvolvimento de DRD nesses animais diabéticos. 

Verzola e colaboradores (2014) recentemente detectaram, por imuno-

histoquímica, a proteína p65 em glomérulos lesados de pacientes com DM tipo 

2 e DRD avançada (70). No presente estudo, nós detectamos esse 

componente do NF-κB também em glomérulos de pacientes com DM tipo 1 e 

DRD avançada. Em ambos os estudos, a proteína p65 também se revelou 

presente em áreas inflamadas do interstício renal. Uma vez que no presente 

estudo e em estudos anteriores de DM em ratos a inflamação (64) e a ativação 

do NF-κB foram confinadas aos glomérulos, a identificação de p65 no 

interstício desses pacientes com DRD avançada sugere que o processo todo 

se inicia nos glomérulos e se propaga para a área intersticial em fases mais 

avançadas. De qualquer forma, esses achados sugerem que a ativação do NF-

κB desempenha um importante papel patogênico na DRD experimental, assim 

como na doença humana.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Nossas observações indicam que: 

 Na diabetes por STZ, o sistema NF-κB é ativado seletivamente nos 

glomérulos, e apenas nos ratos que desenvolvem DRD; 

 A ativação do NF-κB precede o desenvolvimento de 

glomeruloesclerose nos animais diabéticos; 

 A inibição crônica do NF-κB protege os rins do estresse oxidativo e 

do desenvolvimento de inflamação/lesões glomerulares; 

 O sistema NF-κB pode se tornar um importante alvo terapêutico no 

esforço para prevenir a progressão da DRD humana.  
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