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RESUMO
Amaral AG. Camundongos deficientes em Pkd1 apresentam disfunção cardíaca associada a
reprogramação metabólica e aumento de inflamação e apoptose [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.
Manifestações cardiovasculares são responsáveis por morbidade e mortalidade significativas na
doença renal policística autossômica dominante (DRPAD). Associação entre cardiomiopatia dilatada
idiopática e DRPAD, assim como um papel primário da deficiência de Pkd1 e Pkd2 nessa disfunção,
foram recentemente descritos. Os mecanismos envolvidos na patogênese desse fenótipo, contudo,
permanecem amplamente desconhecidos. Nesse cenário, o objetivo deste estudo foi investigar as bases
metabólicas e celulares do fenótipo cardíaco associado à DRPAD. Para tanto, utilizamos como modelo
experimental camundongos homozigotos para um alelo hipomórfico de Pkd1 (Pkd1V/V, VV), animais
que apresentam disfunção cardíaca precocemente. Os corações de camundongos VV não
desenvolveram hipertrofia, mas apresentaram apoptose e inflamação aumentadas em comparação a
seus respectivos controles selvagens (WT). A expressão dos genes fetais Nppa e Acta1 mostrou-se
aumentada em tecido cardíaco VV, revelando uma transição inadequada do perfil transcricional fetal
para o perfil pós-natal. Corações VV apresentaram diminuição da expressão de Pparα, Pgc1α/PGC1,
AMPK total e fosforilada e ACCβ fosforilada, resultados associados a diminuição da fosforilação
oxidativa de ácidos graxos e aumento da oxidação de glicose. Diferentemente de resultados prévios
obtidos em rins deficientes em Pkd1, corações VV apresentaram diminuição da atividade de mTORC1,
a glicose não foi preferencialmente direcionada para glicólise aeróbica e a concentração de glutamina
mostrou-se aumentada quando comparada à dos controles WT. Tais achados acompanharam-se de
alterações mitocondriais, incluindo aumento da densidade volumétrica citoplasmática, aumento de
fragmentação e aumento do consumo de oxigênio em resposta à glicose. Experimentos de ressonância
magnética nuclear identificaram um perfil metabólico distinto em corações VV, caracterizado
principalmente por diminuição dos níveis de glicose e aminoácidos (serina, alanina, tirosina, valina,
prolina, metionina, glutamato, glicina, aspartato, isoleucina e histidina). Esses dados sugerem que
glicose e aminoácidos possam estar sendo utilizados como substrato energético e, possivelmente, para
sustentar a biossíntese de compostos envolvidos no metabolismo lipídico e no estresse oxidativo.
Nossos achados consistem na primeira descrição de reprogramação metabólica cardíaca associada a
deficiência de Pkd1, revelando aspectos comuns e diferentes dos descritos para rins com DRPAD.
Nossos resultados constituem, portanto, um marco conceitual na elucidação da patogênese da
disfunção cardíaca associada à deficiência de Pkd1, achados provavelmente aplicáveis ao fenótipo
cardíaco na DRPAD humana.

Descritores: Rim policístico autossômico dominante; Cardiomiopatias; Metabolismo energético;
Mitocôndrias cardíacas; Apoptose; Inflamação; Camundongos.

ABSTRACT
Amaral AG. Cardiac dysfunction in Pkd1 deficient mice is associated with metabolic rewiring,
inflammation and apoptosis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2019.
Cardiovascular manifestations account for significant morbidity and mortality in autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD). Association between idiopathic dilated
cardiomyopathy and ADPKD as well as a primary role for Pkd1 and Pkd2 deficiency in this
dysfunction have been recently described, however the pathogenic mechanisms remain largely
unknown. In this scenario, the aim of this study was to investigate the metabolic and cellular basis
of ADPKD-associated cardiac phenotype. We used a mouse homozygous for a Pkd1 hypomorphic
allele (Pkd1V/V, VV) with early cardiac dysfunction as our experimental model. Dysfunctional VV
hearts were not hypertrophic but displayed increased apoptosis and inflammation compared to
wild-type controls. Expression of Nppa and Acta1 was increased in VV cardiac tissue, revealing
inappropriate transcriptional transition to the mature state. Downregulation of Pparα,
Pgc1α/PGC1, total and phosphorylated AMPK and phosphorylated ACCβ, in turn, was associated
with abnormal lipid metabolism and increased glucose oxidation. Unlike Pkd1-deficient kidneys,
mTORC1 is downregulated, glucose is not targeted for aerobic glycolysis and glutamine is
increased in VV hearts. Such findings were accompanied by increased mitochondrial density with
decreased size and increased oxygen consumption in response to glucose. NMR experiments
identified a distinct metabolite profile in VV hearts, associated with decreased levels of glucose
and amino acids (serine, alanine, tyrosine, valine, proline, methionine, glutamate, glycine,
aspartate, isoleucine and histidine). These data suggest that glucose and amino acids may be used
as energetic substrate and to sustain biosynthesis of metabolites likely involved in lipid metabolism
and oxidative stress. Our findings are the first description of cardiac metabolic rewiring associated
with Pkd1 deficiency, revealing a pattern just partially similar to the metabolic profile previously
observed in the cystic kidney phenotype. Our results constitute, therefore, a conceptual marker in
the elucidation of the heart dysfunction pathogenesis associated with Pkd1 deficiency, findings
likely applicable to the cardiac phenotype in human ADPKD.

Descriptors: Polycystic kidney, autosomal dominant; Cardiomyopathies; Energy Metabolism;
Mitochondria, Heart; Apoptosis; Inflammation; Mice.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 Doença renal policística autossômica dominante: epidemiologia e manifestações
clínicas

A doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) constitui a doença
monogênica humana com risco de óbito mais comum, com uma prevalência populacional
estimada entre 1:1000 e 1:2500 (1, 2). Seu fenótipo renal caracteriza-se pelo
desenvolvimento bilateral e difuso de múltiplos cistos preenchidos por fluído,
acompanhado de aumento progressivo do volume do órgão. O processo de expansão
cística, por sua vez, leva à compressão de néfrons adjacentes e uma distorção gradual da
arquitetura renal. Vale destacar que o crescimento do volume renal associa-se a uma
função renal estável ou lentamente declinante por décadas, até atingir uma fase em que a
taxa de filtração glomerular (TFG) passa a cair de forma relativamente rápida (3).
É importante notar que aproximadamente 70% dos pacientes afetados pela
DRPAD requerem terapia renal substitutiva (TRS) até os 70 anos de idade (4). Nesse
cenário, esta doença se responsabiliza por 5-10% de todos os casos que evoluem a doença
renal em estágio final (DREF) (5). Embora o fenótipo renal predomine, a DRPAD é uma
doença sistêmica, compreendendo também manifestações extrarrenais. Entre elas,
destacam-se

manifestações

cardiovasculares,

como

aneurismas

intracranianos,

hipertrofia do ventrículo esquerdo e valvopatias; cistos hepáticos; cistos pancreáticos e
outras anormalidades menos frequentes (6).

1.2 Bases Genéticas e Produtos Proteicos dos Genes PKD1 e PKD2

A DRPAD é uma doença geneticamente heterogênea. A quase totalidade dos
casos é causada por mutação em um de dois genes: PKD1 (Polycystic Kidney Disease 1),
que codifica a proteína policistina-1 (PC1), ou PKD2 (Polycystic Kidney Disease 2), que
codifica policistina-2 (PC2). Em pacientes com diagnóstico molecular definido, 78% dos
casos decorrem de mutações em PKD1, enquanto em 15% dos pacientes a enfermidade
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deve-se a mutações no gene PKD2 (7). Mutações em PKD1 e PKD2, entretanto, não são
detectadas em cerca de 7% das famílias associadas a manifestações clínicas consistentes
com a doença, sugerindo a existência de loci adicionais relacionados à DRPAD (8). De
fato, um trabalho recente identificou mutações patogênicas no gene GANAB (glucosidase
II alpha subunit) em sete dessas famílias, associadas a um fenótipo renal policístico leve
(9).
PC1 é uma glicoproteína integral de membrana com mais de 4300 aminoácidos
(aa), contendo uma porção extracelular amino-terminal de mais de 3000 aa (NT), 11
domínios transmembrânicos e uma porção carboxi-terminal intracelular (CT). A porção
NT apresenta diversos domínios envolvidos em interações com proteínas ou carboidratos,
além de um domínio GPS (G-protein-coupled receptor proteolytic site) que se constitui
em um sítio de clivagem autocatalitico de PC1 (10, 11). A extremidade CT, por sua vez,
apresenta um domínio helicoidal que interage fisicamente com PC2 (12). A clivagem de
PC1 é essencial para sua atividade e gera dois fragmentos, um N-terminal (NTF) e outro
C-terminal (CTF), que permanecem a princípio associados de forma não covalente (13).
Além da clivagem, a atividade e endereçamento de PC1 dependem de um processamento
pós-traducional complexo, que se inicia no retículo endoplasmático (RE) e termina no
complexo de Golgi (CG). Interessantemente, a subunidade catalítica da enzima
glucosidase II, codificada pelo gene GANAB, participa do processamento pós-traducional
de PC1 no RE (9).
PC2 também se constitui em uma glicoproteína integral de membrana, formada
por seis domínios transmembrânicos e extremidades CT e NT intracitosólicas (14). Essa
proteína funciona como um canal de cátions não seletivo, permeável a Ca2+, ao passo que
se admite que PC1 funcione como um receptor de membrana e também como uma
molécula de adesão. PC1 e PC2 também podem interagir física ou funcionalmente com
várias outras proteínas em diferentes sítios subcelulares, incluindo cílio apical basal
(CAP), membrana plasmática (MP) e membrana do RE (15-19). Embora as funções do
complexo PC1/PC2 não estejam completamente esclarecidas, estudos sugerem que PC1
atue como um sensor responsivo ao fluxo de fluido intratubular no CAP, modulando a
homeostase intracelular de Ca2+ em associação com PC2 (20). PC2 pode ainda interagir
com outros canais de Ca2+, como TRPC1 (transient receptor potential canonical 1) e
TRPV4 (transient receptor potential cation channel subfamily V member 4) (21, 22), e
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regular a liberação de Ca2+ do RE através de interação com o receptor de inositol 1,4,5trifosfato (IP3R) ou com o receptor de rianodina 2 (RyR2) (23-25). PC1, por sua vez,
também pode modular as oscilações de Ca2+ intracelular por meio de sua interação com
o canal NCCE (Non-capacitative calcium entry) (26)
Embora a DRPAD se constitua em uma doença de transmissão genética
dominante, estudos fundamentais apoiam um mecanismo molecular recessivo para a
cistogênese. De acordo com esse modelo, a formação cística segue um padrão
knudsoniano de dois eventos, descrito originalmente para genes supressores de tumores.
O primeiro evento consiste na mutação de linhagem germinativa em PKD1 ou PKD2,
enquanto o segundo é representado por uma mutação somática que inativa ou reduz
significativamente a atividade da cópia previamente normal (27). Estudos subsequentes
ampliaram e aprimoraram esse modelo. De acordo com o modelo atual, a cistogênese se
inicia em uma dada célula quando a atividade de PC1 ou PC2 cai abaixo de um nível
crítico. Admite-se, porém, que esse limiar possa variar em função de vários fatores,
incluindo a fase de desenvolvimento renal, variantes genéticas de loci modificadores,
fatores ambientais e demandas fisiológicas decorrentes de lesão renal (3, 28-30). Esse
modelo corrobora a natureza focal da cistogênese e é consistente com a variabilidade
fenotípica observada na DRPAD. Outros autores sugerem que a cistogênese pode ser
determinada por um mecanismo baseado na dosagem de policistina-1 funcional, porém
independente de mutação somática em PKD1 (31). Sua importância relativa na DRPAD
humana, contudo, permanece a ser determinada.
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Figura 1. Estrutura e representação dos domínios fundamentais da policistina-1 (PC1) e
da policistina-2 (PC2), os produtos de PKD1 e PKD2, respectivamente. NTF: porção Nterminal da policistina-1; CTF: porção C-terminal da policistina-1.

5

1.3 Patogênese Molecular e Celular: Mecanismos e Vias de Sinalização

Os mecanismos moleculares que traduzem os defeitos de PC1/PC2 no
desenvolvimento da DRPAD vêm sendo gradativamente elucidados, embora ainda
permaneçam amplamente desconhecidos. Avanços obtidos nas últimas duas décadas
mostraram que as policistinas são capazes de modular diversas vias de sinalização
envolvidas em proliferação, apoptose, desdiferenciação, polaridade celular planar e
polaridade celular. A desregulação dessas vias, essenciais à homeostase celular,
contribuem para a patogênese da DRPAD.
Alterações na homeostase intracelular de Ca2+ constituem um elemento central na
patogênese da DRPAD. Embora alguns pontos sejam ainda controversos, a maior parte
dos estudos encontrou níveis reduzidos de Ca2+ intracelular basal em células e tecidos
DRPAD. Mostrou-se, ainda, que a homeostase defeituosa de Ca2+ intracelular se associa
a uma resposta hiperproliferativa anormal em resposta ao AMP cíclico (AMPc) em
células DRPAD, enquanto este induz uma resposta inibitória em células tubulares renais
normais (32, 33). Um trabalho clássico mostrou que a transfecção de células imortalizadas
de ducto coletor de camundongo (M1) com um construto dominante negativo da cauda
C-terminal da PC1 determinou a ativação de ERK (extracellular signal-regulated protein
kinase) via AMPc, efeito que foi inibido por ionóforo de Ca2+ (33). De forma
complementar, medidas que promoveram a elevação dos níveis intracelulares de Ca2+ em
células DRPAD humanas resgataram o fenótipo de proliferação normal, bloqueando a
ativação de ERK via AMPc (32).
Vale destacar que a redução do Ca2+ intracelular favorece o acúmulo intracelular
de AMPc por meio de mecanismos que podem incluir a estimulação da adenil ciclase-5 e
6 e a inibição das fosfodiestarase 1 e 3 (34, 35). Além disso, AMPc é capaz de estimular
CFTR, canal de cloreto presente na membrana apical de células DRPAD, promovendo
secreção transepitelial de fluido dirigida por cloreto. Tal mecanismo contribui para o
processo de crescimento cístico (36).
A expressão de PC1 em desmossomos, adesões focais e junções aderentes da
membrana basolateral sustentam seu papel como molécula de adesão. Em células renais
normais, PC1 forma um complexo com E-caderina e β-catenina nas junções aderentes da
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MP. Em células DRPAD este complexo é desarranjado e a PC1 é fosforilada. Nesse
cenário, PC1 e E-caderina são depletadas da MP (37). Em apoio a esta hipótese, outro
trabalho mostrou que células DRPAD apresentam polaridade anormal das proteínas de
desmossomos nos domínios apical e basolateral (38). Tais anormalidades contribuem
para o enfraquecimento da adesão celular e tornam o epitélio mais susceptível à
dissociação em resposta ao estresse de cisalhamento.
Outra função das policistinas consiste na regulação do ciclo celular, ao menos
parcialmente mediada pela via JAK-STAT (janus kinase-signal transducer and activator
of transcription). PC1 é capaz de interagir com JAK2, que ativa o fator de transcrição
STAT1, através de um processo dependente de PC2. Dímeros ativos de STAT1 migram
para o núcleo, promovendo a transcrição de genes envolvidos na parada do ciclo celular
em G0/G1 (39). A desregulação desse mecanismo pode contribuir para o aumento de
proliferação celular observada na DRPAD.
Vários estudos mostraram que a via mTOR (mechanistic target of rapamycin
kinase) encontra-se ativada no epitélio cístico renal em pacientes com DRPAD e em
modelos animais ortólogos à doença. O complexo proteico hamartina/tuberina (produtos
respectivos de TSC1 e TSC2, genes mutados no complexo esclerose tuberosa) inibe
constitutivamente Rheb (Ras homolog enriched in brain). Rheb é membro da família Ras
GTPase e tem como função ativar o complexo 1 de mTOR (mTORC1). O complexo
mTORC1, por sua vez, pode ser ativado via PI3K (phosphatidylinositol 3 kinase), uma
vez que a proteína Akt (protein kinase B), principal efetora dessa via, fosforila tuberina
levando ao desarranjo do complexo hamartina/tuberina (40). Além disso, Shillingford e
cols mostraram interação entre a porção C-terminal de PC1 e tuberina em células
epiteliais renais, sugerindo a formação do complexo proteico PC1/tuberina/mTOR (41).
Um estudo posterior mostrou que a interação entre a porção C-terminal de PC1 e tuberina
impede a fosforilação desta por Akt, mantendo o complexo ancorado à MP e mTORC1
inibido (42). Em condição normal, admite-se que a formação desse complexo e seu
ancoramento na MP iniba a atividade de mTORC1. Alterações em PC1, portanto, podem
levar ao desarranjo desse complexo e consequente desinibição de mTORC1 (41-43). PC1
pode também regular a via mTORC1 por meio da inibição da fosforilação da tuberina
pela proteína ERK, promovendo o efeito inibitório do complexo hamartina/tuberina (44).
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mTOR regula também autofagia, um processo catabólico fundamental para a
manutenção da homeostase celular. Vale destacar que defeitos no fluxo autofágico foram
observados em células renais na DRPAD humana, de ratos Han:SPRD e de camundongos
cpk (45, 46). Além disso, Zhu e cols mostraram que o percentual de alevinos de zebrafish
Pkd1-/- (Pkd1a-/-) com cistos aumentou de 10% para 48% após o knockdown de Atg5, uma
proteína do core autofágico (46). Seguindo a mesma linha conceitual, a ativação do fluxo
autofágico com beclina-1 diminuiu a cistogênese nesses alevinos. Por fim, Pkd1a-/tratados com rapamicina, inibidor de mTOR, apresentaram aumento do fluxo autofágico,
redução significativa da formação de cistos e melhora da função renal.
Assim como PC1 e PC2, vários produtos de genes mutados em outras doenças
císticas renais humanas e em modelos animais de DRP se expressam no CAP. As relações
entre defeitos no CAP e cistogênese, contudo, são ainda pouco compreendidas. Um
trabalho notório confirmou dados anteriores que revelaram o desenvolvimento de
cistogênese renal em modelos murinos mutantes para os genes ciliares Kif3a e Ift20 (4749). De forma surpreendente, animais com inativação concomitante desses genes ciliares
e de Pkd1 ou Pkd2 cursaram com inibição da cistogênese e do crescimento cístico. A
perda do cílio intacto, portanto, suprimiu o crescimento cístico seguindo a inativação das
policistinas. Esses achados sugerem a existência de uma nova via definida por inibição
dependente das policistinas e ativação dependente do cílio primário (49).
Uma via de sinalização ciliar que parece estar desregulada da DRPAD é a via
WNT (Wingless-type MMTV integration site family). Essa via é evolutivamente
conservada e ramifica-se em WNT canônica e não canônica, a depender da participação
ou não da proteína β-catenina. Em condições normais, β-catenina é constitutivamente
fosforilada por um complexo multiproteico de destruição e endereçada para degradação
via proteossomo. Na presença de glicoproteínas da família WNT, entretanto, o complexo
de destruição é inibido e β-catenina se transloca para o núcleo celular, onde se liga a TCF
(T-cell-factor). Este complexo, por sua vez, ativa a transcrição de genes responsivos a
WNT (50). Ativação aberrante dessa via foi descrita em modelos de camundongos
deficientes em Pkd1 e Pkd2, assim como em células DRPAD humanas (51-55). Lal e cols
mostraram que a porção C-terminal de PC1 interage com β-catenina no núcleo das
células, diminuindo sua afinidade de ligação a TCF e, consequentemente, inibindo tal via
(55). Em sintonia com tais resultados, inibidores da via WNT/β-catenina foram capazes
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de diminuir o crescimento cístico, melhorar a função renal e estender a sobrevida de
camundongos mutantes para Pkd2 (52).
Outros estudos demonstraram que a via WNT não canônica também pode estar
desregulada na DRPAD. Essa via controla a polaridade celular planar, processo essencial
à migração celular e, portanto, à tubulogênese renal. WNT atua via GTPases (RhoA e
Rac), ativando a família de fatores de transcrição JNK (c-Jun N-terminal kinases) (53).
Luyten e cols mostraram que PC1 pode controlar a expressão de proteínas chaves da via
WNT não canônica e a taxa de migração celular in vitro (56). Mais recentemente, Kim e
cols relataram que a porção extracelular de PC1 pode se ligar a WNT, induzindo influxo
de Ca2+ via PC2. De fato, fibroblastos Pkd2-/- não apresentaram correntes de Ca2+ em
resposta a WNT e apresentaram defeitos de migração celular (57). No entanto, embora
um forte conjunto de evidências conecte defeitos nas vias WNTs a doenças renais
policísticas, tais resultados são ainda controversos (58, 59).

1.4 Alterações Metabólicas Associadas à Patogênese da DRPAD: Um Cenário
Recente

Estudos concluídos nos últimos anos mostraram que alterações celulares
metabólicas são centrais na patogênese da DRPAD. Uma vez que processos essenciais à
cistogênese, como proliferação celular e secreção transepitelial de fluido, requerem um
elevado consumo energético, a princípio não seria surpreendente que células DRPAD
respondessem a tais anormalidades com reprogramação metabólica. Os resultados
atualmente disponíveis, entretanto, levantam a possibilidade de que alterações
metabólicas desempenhem um papel primário na patogênese desta enfermidade.
As primeiras evidências de alterações metabólicas na DRPAD vieram de estudos
in vitro. Análises metabolômicas de células MEF (mouse embryonic fibroblast) Pkd1-/mostraram que as mesmas consomem quantidades elevadas de glicose usando
preferencialmente glicólise aeróbica para gerar energia (efeito Warburg), mesmo em
condições de normóxia (60). Submetidas a deprivação de glicose, essas células reduzem
sua taxa de proliferação e aumentam a de apoptose. A mesma alteração metabólica foi
encontrada in vivo em camundongos severamente císticos Pkd1flox/-:KspCre (60). De fato,
os rins dos camundongos císticos captaram mais glicose após receberem injeção de
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glicose C13 e geraram mais lactato, produto final da glicólise aeróbica. Vale notar que
MEFs Pkd1-/- expostos à deprivação de glicose não são capazes de modular a expressão
de

LC3II

(Microtubule-associated

protein

1A/1B-light

chain

3-

phosphatidylethanolamine conjugate), marcador da formação do autofagossomo durante
o processo de autofagia.
Em linha com tais achados, modelos de camundongo ortólogos à DRPAD
apresentaram retardo significativo da progressão da doença renal cística quando tratados
com 2-deoxi-glicose (2DG), um análogo não metabolizável da glicose (60, 61). Tal
procedimento associou-se a menor razão peso renal/peso corpóreo (PR/PC) e menor
índice cístico. Nesse esteio conceitual, restrição alimentar (RA) em níveis que não causam
desnutrição lentificou a progressão da doença renal cística em camundongos Pkd1RC/RC
(62). Quando submetidos a RA precoce de 40% (da 6o semana até 7,5 meses de vida), tais
animais apresentaram redução significativa do tamanho renal, índice cístico, infiltrado
inflamatório e fibrose, comparados a animais de mesmo genótipo que receberam ração
ad libitum. Surpreendentemente, redução de apenas 10% do consumo de ração por dois
meses, iniciada em fase mais avançada de doença renal (5o mês), também se acompanhou
de um efeito benéfico. Esses trabalhos mostraram, ainda, que a atividade de AMPK
(proteína quinase ativada por AMPc) está diminuída no rim dos animais císticos e que o
tratamento com 2DG e RA foram capazes de restaurar a atividade dessa enzima.
AMPK, a principal enzima reguladora do balanço energético celular, modula
negativamente mTOR, fosforilando e liberando a proteína Raptor do complexo mTORC1
(63) e aumentando a estabilidade do complexo hamartina/tuberina através da fosforilação
de sítios estimulatórios da tuberina (64). Interessantemente, estudos revelaram
desregulação concomitante de AMPK e mTOR na DRPAD, atuando de forma sinérgica
(60, 62, 65). A atividade da AMPK depende de sua fosforilação por enzimas regulatórias,
como LKB1 (liver kinase B1) e CAMKK (calcium-calmodulin-dependet protein kinase
kinase). LKB1 é regulada negativamente por ERK, uma via classicamente ativada na
DRPAD (66-68). Vale notar que LKB1 foi identificada no CAP formando um complexo
com outras proteínas ciliares envolvidas em ciliopatias, incluindo PC1 (69).
Experimentos in vitro demonstraram que o curvamento do CAP em resposta ao fluxo
tubular ativa LKB1, a qual ativa AMPK na base do cílio (70). Vale destacar também que
um estudo recente revelou desregulação da via CAMKK-AMPK-MTOR dependente de
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Ca2+ na DRPAD, traduzida na diminuição da autofagia (65). O tratamento de células
DRPAD com um inibidor de SERCA (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase) ativou
CAMKK, aumentando a atividade de AMPK e diminuindo a de mTOR (65). Esses efeitos
se traduziram, por sua vez, na normalização dos níveis de autofagia e na redução de
cistogênese in vitro. Interessantemente, AMPK também pode contribuir diretamente para
o crescimento cístico através da regulação de CFTR (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator). Takiar e cols mostraram que AMPK inibe CFTR, e que a
ativação farmacológica dessa enzima com metformina reduziu o índice cístico em
animais Pkd1flox/-:KspCre (71).
SIRT1 (Sirtuin-1), outra proteína que atua como sensor do estado energético
celular, também está alterada na DRPAD. Os níveis desta enzima, uma deacetilase
dependente de NAD+, encontram-se aumentados em rins de camundongos mutantes para
Pkd1 (62, 72). SIRT1 interage e modula a atividade de proteínas que regulam o ciclo
celular, como retinoblastoma protein e p53, contribuindo para a desregulação da
proliferação celular presente na DRPAD. Em sintonia com essas observações, a
inativação farmacológica de SIRT1 retardou a formação e o crescimento cístico em
diferentes modelos de camundongo ortólogos à DRPAD (72).
Alterações na β-oxidação de ácidos graxos (OAG) e fosforilação oxidativa (FOX)
também parecem participar da patogênese da DRPAD. Utilizando técnicas de perfil
transcricional e análises metabolômica e lipidômica, Menezes e cols mostraram que OAG
está diminuída em células renais ductais com inativação de Pkd1 e que o metabolismo de
glicose não sofre alterações significativas nas condições estudadas (73). Os autores
mostraram, ainda, que uma diminuição modesta (1,85%) da ingestão de lipídeos levou a
uma redução significativa da razão peso renal/peso corpóreo em dois modelos de
camundongo deficientes em Pkd1. Resultados nessa mesma linha também foram
descritos para ratos Han:SPRD, um modelo não ortólogo à DRPAD humana: ratos
císticos submetidos a dieta com alto teor lipídico desenvolveram uma doença cística renal
mais severa que os que receberam dieta pobre em lipídeos (74). Nesse sentido, Chiaravalli
e cols mostraram redução na expressão da enzima acetil-CoA carboxilase β (ACCβ)
fosforilada em rim de animais císticos (61). ACCβ catalisa a produção de malonil-CoA
(MCoA), um inibidor da carnitina-palmitoil-transferase 1 (CPT1). CPT1, por sua vez,
regula a entrada dos ácidos graxos na mitocôndria e, consequentemente, sua oxidação
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(75). Devemos notar que ACCβ é regulada pela AMPK e quando está fosforilada,
encontra-se inativa (76). Dessa forma, uma diminuição nos níveis de ACCβ fosforilada
resultam em diminuição na OAG.
Outro achado bastante relevante foi o reconhecimento de expressão reduzida de
PPARα (peroxisome proliferation-activated receptor-α) em rins de camundongos
ortólogos à DRPAD e em células humanas de epitélio cístico (77, 78). PPARα é um
receptor de hormônio nuclear que regula a expressão de inúmeros genes envolvidos na
OAG e FOX. A expressão do micro RNA de interferência miR17 encontra-se aumentada
na DRPAD (77). Nesse estudo, os autores mostraram que a inativação de miR17 em dois
modelos císticos de camundongo ortólogos à DRPAD, de progressão rápida e lenta,
atenuou o crescimento cístico, aumentou a expressão de PPARα e melhorou o
metabolismo mitocondrial. A descoberta da relação entre miR17 e PPARα impulsionou
estudos in vitro e in vivo, que sugerem inibição de PPARα por miR17 na DRPAD. De
fato, animais homozigotos para um alelo hipomórfico de Pkd1 e sem expressão de PPARα
(Pkd1RC/RC;Pparα-/-) apresentaram fenótipo cístico mais grave que animais Pkd1RC/RC
(77). No sentido oposto, o aumento da atividade de PPARα revelou-se benéfico em
animais císticos (77, 78). A caracterização desse mecanismo ampliou-se com um estudo
ainda mais recente, que mostrou que camundongos Pkd1RC/RC tratados com o agonista de
PPARα fenofibrato apresentaram aumento da expressão de genes envolvidos na OAG e
FOX, diminuição da proliferação celular e redução de infiltrado inflamatório (78).
Um trabalho recente mostrou que glutamina é preferencialmente utilizada como
substrato anaplerótico do ciclo do ácido cítrico (CAC) e para manter a síntese de ácidos
graxos em células renais knockout para Pkd1 e em rins de pacientes com DRPAD (79). O
aumento da glicólise aeróbica é central nesse remodelamento metabólico e medidas de
intervenção que diminuam a captação de glutamina ou a síntese de ácidos graxos retardam
o crescimento e a sobrevida de células deficientes em Pkd1 (79).
Mitocôndrias são organelas altamente dinâmicas, com função muito relacionada
com sua morfologia. Estudos revelaram alterações morfológicas em mitocôndrias de
células de revestimento cístico em rins de pacientes com DRPAD, de camundongos
Pkd1flox/flox:Kspcre e de ratos Han:SPRD Cy/+, assim como em células epiteliais renais de
camundongo knockout para Pkd1 (80, 81). Ishimoto e cols mostraram que as alterações
mitocondriais encontradas nos modelos animais e células DRPAD também se
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acompanharam de redução no número de cópias de DNA mitocondrial, diminuição da
expressão da proteína PGC-1 (proliferator-activated receptor γ coactivator-1α) e
aumento de marcadores de estresse oxidativo. Vale ressaltar que PGC-1 é um regulador
chave da biogênese mitocondrial, sendo modulada por PPARα. É interessante mencionar
que células Pkd1+/- provenientes de epitélio não cístico de pacientes DRPAD também
apresentaram fenótipo mitocondrial alterado. Tratamento com MitoQuinona, um
antioxidante mitocondrial, restabeleceu parâmetros funcionais e diminuiu a taxa de
proliferação de células Pkd1+/- (80). Esses resultados sugerem que anormalidades
mitocondriais morfofuncionais ocorram precocemente na DRPAD e que sejam
importantes na patogênese da doença. Avançando nesse cenário, um estudo publicado
recentemente mostrou em um sistema in vitro que, seguindo-se à indução de sua
expressão heteróloga, o fragmento C-terminal de PC1 (CTT) foi detectado na matriz
mitocondrial (81). Vale dizer que a expressão de CTT em células Pkd1-/- foi capaz de
resgatar alguns parâmetros mitocondriais alterados. É importante atentar, contudo, que
esse achado não foi confirmado em células sem superexpressão de CTT (81).
Enzimas mitocondriais envolvidas na FOX são dependentes de Ca2+, de modo que
defeitos na homeostase desse cátion podem prejudicar o metabolismo oxidativo da
mitocôndria. Padovano e cols mostraram que a interação de PC1 com EGLN3 (egl-9
family hypoxia inducible factor 3), uma proteína sensível aos níveis de O2, modula a
localização e a atividade de canal permeável a Ca2+ do complexo PC1/PC2. Tanto hipóxia
quanto mutação em Pkd1 leva a uma diminuição de liberação de Ca2+ do RE e diminuição
de sua captação pela mitocôndria. Esta menor captação de Ca2+, por sua vez, pode
prejudicar a fosforilação oxidativa mitocondrial (82). De modo interessante, células
deficientes em PC1 (PC1KD) tratadas com um ativador do CaSR (calcium-sensing
receptor) apresentaram aumento do conteúdo de Ca2+ mitocondrial e resgate do déficit
energético (83). Na vigência de inibição de IP3R, entretanto, células PC1KD tratadas com
ativador de CaSR não apresentaram resgate do fenótipo mitocondrial, sugerindo que IP3R
seja fundamental para a mobilização de Ca2+ do RE para a mitocôndria (83).
A relação entre Ca2+ e mitocôndria também foi explorada por Kuo e cols em um
trabalho publicado neste ano (84). O retículo endoplasmático (RE) e a mitocôndria estão
fisicamente muito próximos, facilitando o fluxo de Ca2+ entre tais organelas. Esse
trabalho mostrou que PC2 modula a expressão de mitofusina-2 (MFN2), uma proteína
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essencial para fusão mitocondrial e que funciona como uma proteína de ancoramento
entre RE e mitocôndria. Interessantemente, células knockdown para PC2 apresentaram
aumento na expressão de MFN2, aumento da sinalização de Ca2+ mitocondrial mediada
pelo RE e aumento da ativação bioenergética e mitocondrial (84).
As principais alterações metabólicas encontradas em células renais DRPAD estão
esquematizadas na Figura 2.
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Figura 2. Alterações metabólicas na DRPAD. ACCβ: acetil CoA carboxilase β; Akt: proteína quinase B; AMPK: proteína quinase ativada por adenosina monofosfato; B-Raf: v-raf
murine sarcoma viral oncogene homolog B1; CAC: ciclo do ácido cítrico, CAMKK: calcium-calmodulin-dependet protein kinase kinase, cAMP: adenosina monofosfato cíclico;
ERK: extracellular signal-regulated protein kinase; FOX: fosforilação oxidativa; Glut: Glutamina, IP3R: receptor de inositol trifosfato; LKB1: liver kinase B1, MTORC1:
mechanistic target of rapamycin complex 1; OAG: β-oxidação de ácidos graxos, PC1: policistina-1; PC2: policistina-2; Rheb: ras homolog enriched in brain; RyR2: receptor de
rianodina 2, SERCA: sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase, TSC2: tuberina; TSC1: hamartina. Proteínas ou mensageiros celulares na cor azul estão ativados ou aumentados na
DRPAD, em amarelo estão inibidos ou reduzidos na DRPAD.
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1.5 Patogênese da Disfunção Cardíaca Associada à DRPAD: Um Entendimento em
Evolução

O envolvimento cardiovascular se inicia precocemente no curso da DRPAD e, na era
pós-diálise, passou a se constituir na principal causa de mortalidade em indivíduos afetados
pela doença (85, 86). A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o fator de risco cardiovascular
mais frequente para DREF em pacientes com DRPAD (87). Vale ressaltar que a HAS está
presente em 50-70% dos pacientes antes que prejuízo na função renal seja detectado (88, 89) e
10 anos antes (32-34 anos) que na população com hipertensão arterial essencial (45-55 anos)
(90).
A gênese da HAS é complexa e multifatorial na DRPAD. Em trabalho anterior de nosso
laboratório, utilizamos dois modelos de camundongos geneticamente modificados ortólogos à
DRPAD humana para elucidar aspectos centrais da patogênese da HAS nessa enfermidade (91).
O primeiro modelo, heterozigoto para um alelo nulo de Pkd1, não apresenta cistos renais até a
idade de 15 semanas, representando o estado de haploinsuficiência pura (Pkd1+/-) que
caracteriza o background genético na doença humana (92). O segundo modelo consiste em um
camundongo knockout condicional (Pkd1flox/flox:Nestincre), com mutações inativadoras
somáticas em ambos os alelos Pkd1 distribuídas em mosaico (92). Essa estratégia nos permitiu
mostrar que a expansão cística é o principal determinante para o desenvolvimento da HAS na
DRPAD. A expansão dos cistos leva a compressão vascular setorial e, consequentemente, a
áreas focais de isquemia renal, ativando o sistema renina angiotensina (SRA) (91). Nesse
estudo, mostramos um papel central do SRA intrarrenal nesse processo.
Outros mecanismos importantes também podem contribuir para o desenvolvimento da
HAS na DRPAD. Entre eles, destacam-se uma resposta vasodilatadora dependente de endotélio
prejudicada, acompanhada de diminuição na produção de óxido nítrico (NO) (93-96) e
hiperatividade do sistema simpático (97, 98). À semelhança do que ocorre nas células epiteliais
renais, acredita-se que PC1 e PC2 também se associem no CAP das células endoteliais
vasculares, atuando como um sensor ao fluxo sanguíneo, capaz de modular a concentração de
cálcio intracelular e a produção de NO (99, 100). O fato de células embrionárias endoteliais de
camundongos Pkd1-/- e Pkd2-/- perderem a capacidade de gerar NO em resposta à tensão de
cisalhamento ampara esse conceito (101, 102).
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O coração adulto não é capaz de se regenerar após injúria, uma vez que cardiomiócitos
adultos praticamente não se proliferam. Como resposta adaptativa, as células cardíacas se
hipertrofiam e tornam-se binucleadas. Nesse sentido, o remodelamento cardíaco observado em
pacientes com DRPAD poderia ser considerado uma resposta secundária à HAS. Esse conceito
é amparado pelo fato de pacientes com DRPAD hipertensos apresentarem uma maior
frequência de hipertrofia de ventrículo esquerdo que pacientes normotensos (103). Homens
com DRPAD hipertensos, contudo, apresentam um maior índice de massa do ventrículo
esquerdo que hipertensos essenciais (104), e pacientes com DRPAD normotensos também
apresentam esse parâmetro aumentado comparados a indivíduos controle não afetados (105).
Além disso, Oflaz e cols detectaram disfunção diastólica biventricular em pacientes com
DRPAD hipertensos e normotensos, ambos com função renal preservada, sugerindo que
alterações cardíacas devam preceder o desenvolvimento de HAS na DRPAD (106). Mais
recentemente, por fim, Paavola e cols observaram maior prevalência de cardiomiopatia dilatada
idiopática (CMDI) em pacientes DRPAD, principalmente com mutações em PKD2 (DRPAD2).
Vale notar que CMDI foi detectada em pacientes DRPAD2 hipertensos e normotensos (107).
Nesse cenário, estudos recentes voltaram-se à elucidação mais profunda dos
mecanismos envolvidos na determinação e evolução do fenótipo cardíaco associado à DRPAD.
Um importante estudo conduzido por Balbo e cols em nosso laboratório mostrou que
camundongos haploinsuficientes para Pkd1 (Pkd1+/-), animais não císticos e normotensos,
apresentaram disfunção sistólica e redução da deformação miocárdica, caracterizadas por
diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e redução de strain e strain rate
(108). Camundongos císticos hipertensos Pkd1flox/flox:Nestincre, por sua vez, apresentaram não
apenas diminuição de FEVE e de deformabilidade cardíaca, como também aumento da relação
entre as ondas E/A e do tempo de desaceleração da válvula mitral, alterações consistentes com
disfunção diastólica (108). Análises de tecido cardíaco de animais Pkd1+/- e Pkd1flox/flox:Nestincre
mostraram índices de apoptose aumentados e fibrose discreta. Por fim, camundondongos
Pkd1V/V, um modelo severamente cístico, também apresentou diminuição da FEVE na idade de
18 dias (Figura 3). Esses resultados apoiam fortemente um papel primário da deficiência de
PKD1/Pkd1 na disfunção cardíaca associada à DRPAD, enquanto sugerem que a elevação da
pressão arterial possa piorar tal fenótipo com a idade (108).
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Figura 3. A) Análise da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE%) de camundongos
Pkd1+/+ (WT) e Pkd1V/V (VV) com 18 dias de vida; B) Imagens representativas da FEVE
emmodo M. Retirado e adaptado de Balbo et al., 2016.

Tais achados não surpreendem, na medida em que as policistinas se associam ao
desenvolvimento cardiovascular. De fato, camundongos Pkd1-/- apresentam letalidade
embrionária devido a anormalidades no desenvolvimento cardíaco e PC1 se expressa nos tratos
de saída cardíaca, coxins endocárdicos, folhetos valvares e miocárdio (19). Interessantemente,
PC1 parece estar envolvida em diferentes respostas modulatórias em estado basal e frente a
insultos cardíacos. Recentemente, Pedrozo e cols. demostraram que PC1 é necessária para o
desenvolvimento de hipertrofia induzida por estiramento/sobrecarga de pressão (HIE) em
camundongos, tanto in vitro quanto in vivo (109). Esse estudo revelou que PC1 atua na
estabilização e na atenuação da degradação da subunidade α1C do canal de Ca2+ do tipo L
(LTCC), um canal central no desenvolvimento da hipertrofia dependente de Ca2+. Frente a um
insulto de estiramento, portanto, PC1 favorece o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca (109).
PC1 também pode interagir e regular canais de potássio (Kv) envolvidos na repolarização dos
cardiomiócitos (110). A inativação de Pkd1 em cardiomiócitos resultou em um potencial de
ação de menor duração, um efeito oposto ao determinado pela superexpressão da porção Cterminal de PC1. Vale destacar que os cardiomiócitos deficientes em Pkd1 exibem estoque de
Ca2+ do retículo sarcoplasmático reduzido e diminuição da atividade de SERCA. Esse estudo
revelou, portanto, que PC1 interage primariamente com canais Kv, modulando a repolarização
e a contratilidade dos cardiomiócitos (110).
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PC2 também está envolvida em respostas modulatórias associadas à função cardíaca
basal e a respostas frente a insultos. Um estudo conduzido em zebrafish mostrou que PC2 regula
a ciclagem de Ca2+ intracelular, fundamental para a atividade funcional cardíaca. Vale notar
que a falta de PC2 levou a uma redução de débito cardíaco e frequência cardíaca, bloqueio
atrioventricular e edema (107). Esse estudo sugere, também, que as alterações observadas em
mutantes para Pkd2 sejam secundárias às anormalidades do Ca2+ intracelular encontradas
nesses animais. Um estudo subsequente revelou, ainda, que camundongos Pkd2+/- apresentam
um acoplamento excitação-contração dessensibilizado em cardiomiócito e contratilidade
aumentada em resposta a estímulo adrenérgico (111). Vale ressaltar que tais alterações
funcionais se acompanharam de aumento da expressão cardíaca de RyR2 e SERCA e da
fosforilação de troponina I (TropI) por PKA, assim como de diminuição da fosforilação de PLB
(Phospholamban) por PKA em animais haploinsuficientes para Pkd2. Mais recentemente, esse
grupo mostrou que camundongos haploinsuficientes para Pkd2 de nove meses de idade
cursaram com paredes de ventrículo esquerdo mais finas, consistentes com cardiomiopatia
dilatada, além de FEVE diminuída (112). Em uma extensão conceitual, resultados de um estudo
seguinte mostraram que camundongos selvagens tratados com isoproterenol por sete dias
apresentaram aumento da massa do VE e aumento de expressão cardíaca de PC2, cromogranina
B (CGB) e peptídeo natriurético tipo B (PNB). Três dias após o término da estimulação
adrenérgica, o aumento da massa do VE foi revertido. Camundongos Pkd2+/-, por sua vez, não
apresentaram aumento de PC2-CGB-PNB e o aumento da massa do VE não foi revertido após
o término da estimulação adrenérgica (113). Esses achados sugerem que estresse cardíaco possa
modular o eixo de sinalização PC2-CGB-BNP, e que esta via regule a produção de peptídeos
natriuréticos cardioprotetores. O comprometimento deste mecanismo, portanto, pode
potencialmente contribuir para a disfunção cardíaca em pacientes com DRPAD.
PC2 parece ser também essencial no controle da autofagia em células cardíacas (114,
115). Cardiomiócitos derivados de células-tronco com silenciamento de PKD2 (HES2-CM)
apresentaram redução do fluxo autofágico e aumento de apoptose em resposta à deprivação de
glicose. Nestas células, restrição de glicose não foi capaz de modular a expressão de mTOR e
AMPK fosforiladas. Esses autores também sugerem que a interação entre PC2 e RyR2 module
a liberação de Ca2+ do RE nas células cardíacas e que alterações nesse processo resultem no
fenótipo alterado encontrado nas células com deficiência de PC2 (115). Em concordância com
esse achado, cardiomiócitos isolados de camundongos com inativação de Pkd2 em tecido
cardíaco (Pkd2F/F;αMhc-cre) também apresentaram fluxo autofágico prejudicado frente a
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deprivação de nutrientes e alterações de transiente de Ca2+ intracelular em resposta à
estimulação elétrica e à cafeína (114).
O coração é um órgão metabolicamente muito ativo. De fato, 25 a 30% do volume dos
cardiomiócitos é constituído por mitocôndrias. Vale notar que a maior parte da energia
empregada pelo coração é proveniente da β-oxidação de ácidos graxos (OAG, 60-80%), seguida
da utilização de glicose, lactato e corpos cetônicos (116). A patogênese da insuficiência
cardíaca é complexa e depende de muitos fatores; no entanto, o papel da disfunção mitocondrial
tem sido amplamente reconhecido nas últimas décadas. O comprometimento funcional da
mitocôndria leva a uma baixa produção de ATP inicialmente, diminuindo a capacidade de
contração/relaxamento do coração. Em estágios mais avançados, induz a morte de
cardiomiócitos (117). O coração com déficit energético tenta restabelecer sua produção de ATP
de duas formas: aumentando a OAG e estimulando as vias glicolíticas, uma vez que a glicose
gera mais moléculas de ATP por mol de O2 (118). Em situações patológicas, no entanto, é
comum observarmos uma reativação do perfil genético fetal associado à diminuição do uso dos
ácidos graxos como substrato energético e aumento do uso de glicose (119-122). Nesse sentido,
um estudo recente revelou aumento de expressão dos genes fetais Nppb e Acta1 em coração de
camundongos cpk, um modelo animal de rápida progressão de doença policística renal que
desenvolve hipertrofia e alterações de repolarização ventricular (123).

Nesse cenário dinâmico, envolvendo um importante papel da disfunção metabólica na
patogênese renal da DRPAD, o intenso e particular perfil metabólico do cardiomiócito e a
presença de disfunção miocárdica primária na DRPAD, formulamos a hipótese de que as células
cardíacas também pudessem apresentar alterações metabólicas e mitocondriais relevantes nesta
doença, contribuindo para o desenvolvimento de seu fenótipo cardíaco.
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2.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo central

O objetivo central deste projeto foi investigar as bases metabólicas e celulares da patogênese
da disfunção cardíaca associada à DRPAD. Para tanto, avaliamos parâmetros representativos
do metabolismo energético cardíaco de diferentes naturezas em um modelo de camundongo
com deficiência de Pkd1 (Pkd1V/V), homozigoto para um alelo hipomórfico de Pkd1,
severamente cístico (11) e com disfunção cardíaca precoce (108) (Figura 3).

2.2 Objetivos específicos

1. Determinar a razão peso cardíaco/peso corpóreo de camundongos Pkd1V/V (VV) e seus
controles Pkd1+/+ (WT), na idade de 14-15 dias.
2. Determinar o diamêtro de cardiomiócitos de camundongos VV e WT por meio de análise
morfométrica.
3. Avaliar o perfil de expressão do marcador de hipertrofia cardíaca ERK2 em tecido cardíaco
de camundongos VV e WT.
4. Avaliar e caracterizar apoptose em tecido cardíaco de camundongos VV e WT por meio de
imunoistoquímica para caspase-3 clivada e expressão dos genes Bcl2, Bcl2-XL e Bax.
5. Avaliar o perfil inflamatório de tecido cardíaco de camundongos VV e WT por meio da
expressão de Il1β e Il6 e galectina-3.
6. Avaliar o perfil de expressão das proteínas AMPK, ACCβ, RPS6 (ribosomal protein S6) e
PGC-1α e dos genes Pgc1α, Pparα, Hi1α (hypoxia-inducible factor 1-alpha), Cpt1 (carnitine
palmitoyltransferase I), Sirt1, Nppa (natriuretic peptide A), Acta1 (actin alpha1), Myh7
(myosin heavy chain 7), Myh6 (myosin heavy chain 6) e Fasn (fatty acid synthase) em tecido
cardíaco de camundongos VV e WT.
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7. Avaliar a densidade volumétrica citoplasmática de mitocôndrias e gotículas lipídicas em
tecido cardíaco de camundongos VV e WT.
8. Realizar análises morfométricas de mitocôndrias em tecido cardíaco de camundongos VV e
WT.
9. Avaliar o perfil de expressão das proteínas envolvidas no processo de dinâmica mitocondrial
MFN2 (mitofusin-2) e DRP1 (dynamic-related protein-1) em tecido cardíaco de camundongos
VV e WT.
10. Avaliar a taxa de consumo de oxigênio de corações de camundongos VV e WT e de
cardiomiócitos extraídos de neonatos VV e WT em resposta à glicose.
11. Avaliar o perfil metabolômico de corações VV e WT, pela técnica de ressonância magnética
nuclear.
12. Avaliar o potencial terapêutico da metformina, por meio da análise de sobrevida de animais
VV tratados e não tratados.
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Modelo animal

Utilizamos como modelo experimental um camundongo homozigoto para um alelo
hipomórfico de Pkd1 que impede a clivagem da PC1 no sítio GPS (Pkd1V) (11). Animais
heterozigotos (Pkd1V/+) são férteis e não apresentam fenótipo cístico, enquanto os homozigotos
para o alelo hipomórfico (Pkd1V/V) apresentam um fenótipo cístico progressivo que se inicia no
terceiro dia pós-natal, insuficiência renal progressiva e menor crescimento corporal. Além da
grave evolução cística renal, esses animais apresentam disfunção sistólica com 18 dias de vida
(108) (Figura 3). Sua genotipagem baseou-se na técnica de PCR associada a um par de primers:
um

sense

(5’-CCAAACAACTCAGACCAGG-3’)

e

outro

antisense

(5’-

ACCAGGACAGCAAGAAAAC-3’). O alelo mutante Pkd1V possui um sítio FRT retido no
local de inserção do gene de resistência à neomicina (Neo) e foi identificado pela amplificação
de um produto de 329 pb, enquanto o alelo selvagem Pkd1+ foi identificado por um produto de
280 pb. A identificação dos produtos foi realizada em gel de agarose 2% corado com SYBR Safe
DNA gel Stain (LifeTechnologies, Carlshad, CA, EUA) e a visualização em transiluminador e
foto-documentador ALLIANCE 4.7 (UVITEC, Cambridge, Inglaterra, Reino Unido) (Figura
4). Os camundongos foram eutanasiados por meio de decapitação sob anestesia/inconsciência
induzida pela administração intraperitoneal de tiopental (0,5 mg/g de peso corpóreo).
Nosso estudo foi conduzido em camundongos de 14 a 15 dias de idade para
experimentos com tecido cardíaco e neonatos de 1 a 3 dias de idade para cultura de
cardiomiócitos. Com exceção da curva de sobrevida, todos os experimentos com tecido e de
extração de cardiomiócitos foram conduzidos em animais machos, de modo a evitar
heterogeneidade experimental secundária ao sexo. Este estudo foi aprovado pela Comissão de
Ética da Faculdade de Medicina da USP/Hospital das Clínicas da FMUSP (nº 193/15) e seguiu
os padrões nacionais e internacionais de cuidado e experimentação em animais.
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Figura 4. Genotipagem em gel de agarose 2%. PM: marcador de peso molecular de 100bp. A
e B: camundongos Pkd1+/+ (WT); C: Pkd1V/V (VV); D, E e F: Pkd1+/V (HT).

3.2 Curva de sobrevida e tratamento com metformina

A geração de camundongos Pkd1V/V baseou-se no cruzamento entre pais heterozigotos
Pkd1V/+. A partir de P2, os animais foram tratados diariamente com metformina (Sigma, San
Luis, MO, EUA) 62,5 mg/kg de peso corpóreo (PC) ou salina via intraperitoneal, até sua morte.
A verificação dos óbitos foi feira diariamente. Os animais mortos foram recolhidos e uma
amostra de tecido caudal foi coletada para genotipagem.

3.3 Análise histológica

Os corações dos camundongos VV e WT foram coletados seguindo-se à eutanásia,
pesados e parte do material destinado ao processamento histológico. As amostras de tecido
cardíaco foram fixadas em formalina de Millonig (formol 4% em tampão de fosfato de sódio,
pH 7,4) por cerca de 24 h e, a seguir, processadas em uma série graduada de etanol, incluídas
em parafina e submetidas a cortes histológicos com espessura de 3 µm. O material foi então
corado com hematoxilina-eosina para observação das estruturas celulares sob microscopia de
luz. A análise morfométrica dos cardiomiócitos baseou-se na análise de 50 fibras cardíacas por
animal, tendo a mensuração de seu diâmetro sido realizada com o software Image J (124).
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3.4 Imunoistoquímica para caspase-3 clivada

A análise de apoptose celular foi realizada pela técnica de imunoistoquímica para
caspase-3 clivada. As lâminas foram inicialmente desparafinizadas, hidratadas e submetidas a
recuperação antigênica em panela de vapor por 35 min em tampão citrato pH 6,0 (Target
retrieval solution concentrated 10X, Dako, Carpinteria, CA, EUA). Após lavagens em água
corrente e água destilada, procedeu-se o bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 3% diluído
em metanol, por duas vezes de 10 min. Para evitar ligações inespecíficas, realizamos ainda
bloqueio com o reagente Rodent Block M (BioCare Medical, Concord, CA, EUA) por 30 min
a 37°C e com o reagente CAS-BlockTM (Invitrogen, San Francisco, CA, EUA) por 10 min a
37°C. Cada lâmina foi então incubada com o anticorpo primário overnight a 4°C (CP229B,
BioCare), diluído 1:1000 em tampão fosfato (PBS) e acrescido de albumina sérica bovina
(BSA) 1%. No dia seguinte, as lâminas foram lavadas em PBS e incubadas com o polímero
Rabbit on Rodent HRP-Polymer (BioCare) durante 30 min a 37°C. Após lavagem em PBS, as
lâminas foram reveladas com o substrato cromogênico DAB (Dako) e contracoradas com
hematoxilina de Carazzi. Em cada secção de tecido foram analisados o máximo de campos
possível no aumento de 400x. As taxas de apoptose foram expressas como o número de células
positivas por campo.

3.5 Microscopia eletrônica

Fragmentos de tecido destinados à microscopia eletrônica foram fixados por 2 h à
temperatura ambiente (TA), em tampão de Karnovsky (paraformaldeído 1% + glutaraldeído
3% em tampão de cacodilato de sódio 0,07 M). Após 2 h, o fixador foi substituído por tampão
cacodilato de sódio 0,07 M e as amostras processadas, emblocadas e cortadas. Os fragmentos
de coração foram então incubados com tetróxido de ósmio aquoso 2%, desidratados em uma
série gradual de etanol e emblocados em resina L.R.White (London Resin Company, Berkshire,
Inglaterra, Reino Unido). Secções ultrafinas foram obtidas utilizando o ultramicrótomo
Ultratome LKB, montadas em tela de níquel e contracoradas com acetato de uranil 4% e citrato
de chumbo Reynolds. As imagens foram adquiridas em microscópio eletrônico de transmissão
(Microscópio Eletrônico de Transmissão Tecnai G2-12 SpiritBiotwin, Field Electron and Ion
Company, Hillsboro, OR, EUA). Foram adquiridas 10 imagens por animal (aumento de 9300x)
e as quantificações de densidade volumétrica citoplasmática das mitocondriais e das gotículas
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lipídicas foram realizadas empregando o software Image J com o auxílio de uma grade projetada
na imagem de 300 quadrados de 0,5µm2 cada. As análises morfométricas das mitocôndrias
também foram feitas usando o mesmo software e incluíram os seguintes parâmetros: área,
perímetro, maior diâmetro (Feret’s diameter), índice de esfericidade (roundness, 1 indica uma
esfera perfeita) e razão entre comprimento e largura (aspect ratio).

3.6 RT-PCR em Tempo Real

As amostras de tecido cardíaco congeladas em nitrogênio líquido e estocadas a -80oC
foram utilizadas para extração de RNA total utilizando o kit ReliaPrep RNA Tissue Miniprep
System (Promega, Madison, WI, EUA), seguindo as instruções do fabricante. A
homogeneização do tecido cardíaco foi realizada no equipamento Bead Ruptor 24 (Omni Inc.,
Kennesaw, GA, EUA), com microesferas de cerâmica de 1,4 mm de diâmetro, a 5000 mpm por
45 s. A quantificação de RNA foi realizada em espectrofotômetro Qubit 2.0, utilizando o kit
RNA Broad Range (BR) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). Por fim, as amostras
de RNA foram submetidas a verificação da integridade por eletroforese capilar no equipamento
Tape Station 2200 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). A síntese de cDNA foi
realizada a partir de 1μg de RNA total, utilizando oligonucleotídeos complementares à cauda
poli-A do RNAm e direcionadas para a reação de transcrição reversa utilizando o kit ImPromII (Promega). As reações de PCR em tempo real foram realizadas no equipamento StepOne
Plus (Thermo Fisher Scientific) utilizando ensaios TaqMan (Thermo Fisher Scientific) para os
genes Bcl2 (B-cell lymphoma protein 2), Bcl2-XL (B-cell lymphoma-extra-large), Bax (BCL2associated X protein), Il6 (interleukin-6), Il1b (interleukin-1β), Col1α1 (collagen type I alpha1) e Col3α1 (collagen type III alpha-1) ou mix Power Up Sybr green (Thermo-Fisher) para
Sirt1 (sirtuin-1), Cpt1 (carnitine palmitoyltransferase 1A), Pparα (peroxisome proliferatoractivated receptor α), Pgc1α (peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator1α), Hif1α (hypoxia inducible factor-1α), Acta1 (actin alpha 1, skeletal muscle), Nppa
(natriuretic peptide A), Myh7 (myosin heavy chain 7) e Myh6 (myosin heavy chain 6). Os
ensaios TaqMan e as sequências dos primers utilizados estão descritos na Tabela 1. Utilizamos
o gene constitutivo Gapdh como controle endógeno das reações. Os produtos das reações de
qPCR foram quantificados pelo método relativo ΔΔCt e expressos em unidades arbitrárias.
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Tabela 1. Ensaios TaqMan e sequências dos primers
Gene

Ensaio TaqMan

Bax

Mm00432051_m1

Bcl2

Mm00477631_m1

Bcl2-XL

Mm00437783_m1

Il1β

Mm 00434228_m1

Il6

Mm 00446190_m1

Col1α1

Mm00801666_g1

Col3α1

Mm00802300_m1

Gapdh

Mm99999915_g1

Gene

Primer sense

Primer antisense

Ppar

AGAGCCCCATCTGTCCTCTC

ACTGGTAGTCTGCAAAACCAAA

Pgc1

TATGGAGTGACATAGAGTGTGCT

CCACTTCAATCCACCCAGAAAG

Hif1α

ACCTTCATCGGAAACTCCAAAG

CTGTTAGGCTGGGAAAAGTTAGG

Sirt1

TGATTGGCACCGATCCTCG

CCACAGCGTCATATCATCCAG

Cpt1

GCACACCAGGCAGTAGCTTT

CAGGAGTTGATTCCAGACAGGTA

Nppa

GCTTCCAGGCCATATTGGAG

GGGGGCATGACCTCATCTT

Acta1

CCCAAAGCTAACCGGGAGAAG

CCAGAATCCAACACGATGCC

Myh6

GCCCAGTACCTCCGAAAGTC

GCCTTAACATACTCCTCCTTGTC

Myh7

CCTGCGGAAGTCTGAGAAGG

CTCGGGACACGATCTTGGC

Gapdh

TGTGTCCGTCGTGGATCTGA

TTGCTGTTGAAGTCGCAGGAG
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3.7 Western blotting

As amostras de tecido cardíaco foram homogeneizadas em tampão de homogeneização
T-PER (Thermo Fisher Scientific) contendo coquetel de inibidores de proteases e fosfatases
(Thermo Fisher Scientific). A homogeneização foi realizada com o equipamento Bead Ruptor
24 (Omni Inc.), com microesferas de cerâmica de 1,4 mm de diâmetro, a 5000 mpm
(movimentos por minuto) por 45 s. O homogenato foi centrifugado a 13400 g por 10 min a 4oC
e o sobrenadante utilizado para a determinação da concentração de proteínas utilizando o
reagente Pierce 660 nm (Thermo Fisher Scientific). Quantidades equitativas de proteína foram
submetidas a SDS-PAGE em gel de gradiente de poliacrilamida 4-20% (Bio-Rad, Hercules,
CA, EUA) e transferidas para membrana de nitrocelulose de 0,45 µm (Bio-Rad). O bloqueio
foi realizado com BSA 3% ou leite em pó desnatado 5% por 2 h (Tabela 2). As membranas
foram incubadas overnight a 4ºC com os anticorpos primários específicos para camundongo
anti-ERK2 total e fosforilada, anti-galectina-3, anti-AMPK total e fosforilada, anti-ACCβ
fosforilada, anti-RPS6 total e fosforilada, anti PGC1α, anti-MFN2, anti-DRP1 e anti-GAPDH,
seguidas da incubação com anticorpo secundário conjugado a HRP por 1 h, TA (Tabela 1). A
revelação foi realizada com Clarity Western ECL (Bio-Rad). O sinal quimioluminescente, por
sua vez, foi detectado pelo sistema digital de aquisição de imagens ALLIANCE 4.7 (UVITEC)
e quantificado por análise densitométrica com o software Image J. O sinal quimioluminescente
de cada proteína alvo foi normalizado pelo respectivo sinal de GAPDH e os resultados
expressos em unidades arbitrárias.
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Tabela 2. Anticorpos e diluições
Proteína

Fabricante

Bloqueio

Anticorpo 1º

ERK1/2

Cell signaling
#9102

TBST + Molico 5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

P-ERK1/2

Cell signaling
#9101

TBST + BSA5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

Galectina-3

Hibridoma
M3/38*

TBST + Molico 5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-rato

1:8000 em
TBST + Molico 5%

AMPK

Cell signaling
#2603

TBST + Molico 5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

P-AMPK

Cell signaling
#4188

TBST + BSA5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

P-ACCβ

Santa Cruz
sc30446R

TBST + BSA5%

1:200 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

RPS6

Cell signaling
#2217

TBST + Molico 5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

P-RPS6

Cell signaling
#2215

TBST + BSA5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

DRP1

Cell signaling
#8570

TBST + Molico 5%

1:2000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

MFN2

Cell signaling
#9482

TBST + Molico 5%

1:1000 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

PGC1α

Santa Cruz
sc13067

TBST + Molico 5%

1:200 em
TBST + BSA 3%

Anti-coelho

1:8000 em
TBST + Molico 5%

GAPDH

R&D System
MAB5718

TBST + Molico 5%

1:2000 em
TBST + BSA 3%

Anti-camundongo

1:8000 em
TBST + Molico 5%

*Gentilmente cedido pelo Dr.Roger Chammas

Anticorpo 2º
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3.8 Cultura primária de cardiomiócitos

Cardiomiócitos foram isolados e cultivados com o kit Pierce Primary Cardiomyocyte
Isolation kit (Thermo Fisher Scientific), de acordo com as instruções do fabricante. Os corações
dos neonatos foram dissecados e transferidos para microtubos de 1,5 mL contendo solução
HBSS gelada. Cada coração foi extraído separadamente. O órgão foi picotado em fragmentos
de 1-3 mm3 e lavado duas vezes com HBSS. Em seguida o tecido foi incubado com um meio
de digestão composto por 200 uL da enzima 1 + 10 uL da enzima 2, por 2 h a 37ºC. Após
cuidadosa remoção do meio de digestão, o tecido foi lavado novamente com HBSS. O tecido
foi então dissociado com o auxílio de uma pipeta P1000 em 500 uL de meio de cultura acrescido
de soro fetal bovino 10% e penicilina/estreptomicina 1% (meio completo). Após a dissociação
completa do tecido, mais 500 uL de meio completo foram adicionados a cada microtubo. Cada
coração digerido rendeu entre 1 x 106 e 2 x 106 células/ml. Para os experimentos de OCR, as
células viáveis foram contadas e 40.000 células foram plaqueadas nas microplacas Seahorse
XF24 Cell Culture Microplate (Agilent Technologies). As células foram mantidas em estufa
úmida a 37°C com CO2 5%. Após 24 h, o meio de cultura inicial foi substituído por meio
completo suplementado com Cardiomyocyte Growth Supplement. A cultura foi monitorada
diariamente e o meio suplementado foi renovado a cada 2-3 dias. Com base na informação do
fabricante de que cerca de 80% das células da cultura são cardiomiócitos no 7º dia de cultivo,
nossos experimentos foram conduzidos nesse dia experimental.

3.9 Medidas de consumo de oxigênio

A taxa de consumo de oxigênio do tecido cardíaco foi obtida no equipamento de
respirometria de alta resolução Oroboros O2k (Oroboros Instruments, Innsbruck, Tirol,
Austria). Para tanto, os corações foram dissecados e imediatamente inseridos na câmara do
equipamento contendo solução de Krebs (NaCl 118 mM, NaHCO3 25 mM, KCl 4,7 mM,
KH2PO4 1,2 mM, MgSO4 1,2 mM, Hepes 10 mM, CaCl2 1,25 mM e glicose 10 mM, pH7,4)
37°C e sob agitação constante. A aquisição dos dados foi realizada durante 5 min pelo
software DatLab4 (Oroboros Instruments). Os resultados foram normalizados pelo peso do
coração.
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O consumo de oxigênio dos cardiomiócitos em cultura, por sua vez, foi avaliado
utilizando o equipamento Seahorse XF24 Extracellular Flux Analyzer (Agilent Technologies).
O meio de cultura foi removido antes do ensaio e substituído por 0,5 mL de meio de
experimentação sem bicarbonato (NaCl 114 mM, KCl 4,7 mM, KH2PO4 1.2 mM, MgSO4
1,16 mM, CaCl2 2,5 mM e glicose 25 mM, pH 7,2). As células foram então incubadas a 37°C
por 1 h na ausência de CO2. As medidas de consumo de oxigênio foram obtidas empregando a
metodologia do teste de estresse mitocondrial da Agilent (Agilent Seahorse XF Cell Mito
Stress). Nesse ensaio a respiração basal é obtida no início do experimento, antes da adição dos
moduladores da respiração mitocondrial. O consumo de oxigênio associado à síntese de ATP e
associado ao vazamento de elétrons foi obtido após a adição de oligomicina (1 μg/mL). Na
sequência, o desacoplador CCCP (carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxy-phenylhydrazone)
foi acrescentado na concentração de 5 μM para a determinação da respiração máxima. Por
fim, a respiração não mitocondrial foi analisada pela adição de rotenona 1 μM + antimicina
A 1 g/mL (Figura 5). Esse ensaio também permitiu a mensuração da acidificação do meio
(mpH) em resposta aos modulares descritos acima. Os dados foram analisados utilizando o
software Seahorse Wave (Agilent Technologies).

Figura 5. Esquema de avaliação da respiração mitocondrial utilizando modulares da cadeia
transportadora de elétrons (reproduzido do manual do usuário do kit 103015-100 da Agilent
Technologies).
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3.10 Análise metabolômica

As análises metabolômicas foram realizadas por ressonância magnética de prótons em
alta resolução. Para tanto, corações de animais VV e WT foram pulverizados em nitrogênio
líquido com o auxílio de um cadinho e pistilo de porcelana. O tecido pulverizado foi submetido
à extração de metabólitos por meio de metanol e clorofórmio. Nesse procedimento,
aproximadamente 30 mg de tecido pulverizado foram ressuspendidos em 334 µL de metanol e
166 µL de clorofórmio e vortexados por 1 min. Na sequência, as amostras foram incubadas em
banho ultrassônico (Branson Ultrasonics, Danbury, CT, EUA) por 5 min a 40 kHz. As amostras
foram mantidas em gelo por 15 min e, após esse período de incubação, 250 µL de clorofórmio
e 250 µL de água ultrapura (1:1 v/v) foram adicionados às mesmas. Seguiu-se, então,
centrifugação a 14000 rpm a 4°C e por 25 min para separação da fase polar. Esta fase foi
coletada e submetida a liofilização por 6 h em Speedvac (Eppendorf, Hamburg, Germany). Tais
amostras foram diluídas a seguir em 540 µL de água deuterada acrescida de 60 µL de tampão
fostato

a

100

mM

contendo

0,5

mM

de

TMSP

(3-(trimethylsilyl)-2,2',3,3'-

tetradeuteropropionic acid), este utilizado como referência de shift químico. A análise do perfil
metabólico e a determinação das concentrações de metabólitos foram realizadas no Laboratório
Nacional de Biociências do CNPEM. Os espectros 1H RMN das amostras foram adquiridos
utilizando o espectrômetro de ressonância magnética nuclear Varian-Agilent Inova (Agilent
Technologies), equipado com sonda criogênica de tripla ressonância operando na frequência de
1

H de 600 MHz e temperatura constante de 25°C. Um total de 256 varreduras foram coletadas

com 32.000 pontos e tempo de aquisição de 4 s em uma janela de largura espectral de 16 ppm.
Um tempo de espera de 1.5 s foi incorporado entre as varreduras, durante o qual um campo
contínuo de radiofrequência de pré-saturação de água foi aplicado. As correções da fase
espectral e da linha base, bem como a identificação e quantificação dos metabólitos presentes
nas amostras, foram realizadas com o software Chenomx NMR Suite (Chenomx Inc,
Edmonton, Alberta, Canadá). A área do pico individual de cada metabólito foi normalizada pela
área total do espectro para cada animal. Tal medida visou o ajuste do efeito de massa de tecido
pesado, uma vez que junto com o tecido podemos pesar cristais de gelo que se formam durante
a pulverização do tecido no cadinho de porcelana.
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3.11 Análise estatística

Os dados contínuos foram comparados à curva normal pelo teste de Shapiro-Wilk e
classificados em paramétricos ou não paramétricos. A comparação entre dois grupos foi
avaliada pelo teste t de Student bicaudal para dados paramétricos ou com o teste de MannWhitney para dados não paramétricos. Os dados de sobrevida foram analisados pela curva de
Kaplan-Meyer e teste de Log-rank. Essas análises foram realizadas com o software GraphPad
8.0 Prism (GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). Os resultados de metabolômica, por sua
vez, foram inicialmente analisados por métodos multivariados e, posteriormente, por métodos
univariados. Inicialmente os dados foram analisados pelo partial least square discriminant
analysis (PLS-DA) e os metabólitos discriminatórios identificados pelo VIP score (variable
importance on the projection). Os dados de metabolômica também foram visualizados por
Volcano plot, usando como critério de seleção fold change threshold de 1,5 no eixo x e t-test
de 0,1 no eixo y, e por Heatmap, utilizando o método de distância euclidiana e algoritmo de
clusterização de Ward. As análises de metabolômica foram realizadas utilizando as ferramentas
online do software MetaboAnalyst 2.0 (125). Neste estudo aceitamos risco alfa menor ou igual
a 5% e risco beta menor ou igual a 20%.
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4.

RESULTADOS

4.1 Avaliação de parâmetros biométricos, morfométricos e de hipertrofia cardíaca

Camundongos VV apresentaram corações com menor peso comparados aos controles
WT na idade de 14-15 dias de vida (32,5 ± 8,7 vs 42,8 ± 6,9 mg, p<0.001) (Figura 6 A). Na
mesma idade, o diâmetro das fibras cardíacas foi avaliado por histoquímica e não observamos
diferença entre os dois grupos (Figura 6 B). A expressão proteica de P-ERK2, um marcador de
hipertrofia cardíaca, também não diferiu entre os grupos (Figura 6 C). No entanto, quando o
peso do coração foi normalizado pelo peso corpóreo, observamos um aumento nos animais VV
quando comparados aos WT (Figura 6 D). Esse aumento nos animais VV decorreu
aparentemente da perda significativa de peso corpóreo que observamos nesses animais perto de
seu óbito (15-16 dias de vida) (Figura 6 E). A composição dos dados de expressão de P-ERK2
e de massa cardíaca sugerem fortemente, portanto, que a deficiência em Pkd1 associada à
ausência de sua clivagem no sítio GPS não induz uma resposta hipertrófica em coração dos
camundongos.

4.2 Avaliação de apoptose no tecido cardíaco

As análises imunoistoquímicas para caspase-3 clivada em tecido cardíaco revelaram
maior taxa de apoptose em camundongos VV que em WTs [0,160 (0,102-0,353) vs 0,043 (0,00,105) células positivas/campo, p<0,01] (Figura 7 A e B). Nessa linha, observamos que a
expressão cardíaca do gene anti-apoptótico Bcl2 está diminuída nos animais VV em
comparação aos WTs (0,67 ± 0,15 vs 1,06 ± 0,37, p<0,05) (Figura 7 C), enquanto a expressão
dos genes Bcl2-XL e Bax não diferiu entre os grupos (Figuras 7 D e E, respectivamente)
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Figura 6. Parâmetros estruturais e hipertróficos cardíacos. Análise comparativa de A) Peso cardíaco em camundongos Pkd1+/+ (n = 18) e Pkd1V/V (n = 18; B)
Diâmetro do cardiomiócito em corações Pkd1+/+ (n = 5) e Pkd1V/V (n = 5) e C) Expressão de ERK2 fosforilada em corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n = 8); D)
Peso cardíaco normalizado por peso corporal em camundongos Pkd1+/+ (n = 18) e Pkd1V/V (n = 18); E) Perda de peso corporal entre P12 e P15-16 dias de vida
(n = 13). Os dados paramétricos foram comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP. Os dados não paramétricos foram analisados
pelo teste de Mann-Whitney, com resultados expressos em mediana e intervalo interquartil. * P <0,05 e *** P <0,001.
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Figura 7. Apoptose no tecido cardíaco. A) Análise comparativa de marcação para caspase-3 clivada entre corações Pkd1+/+ (n = 10) e Pkd1V/V (n =10 ); B)
Imagem representativa para Pkd1+/+ e C) Imagem representativa para Pkd1V/V. Aumento original, 400x; barra de escala 10 µm; setas indicam marcação positiva
para caspase-3 clivada. Análise comparativa da expressão do gene Bcl2 (D), Bcl2-XL (E) e Bax (F) entre corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n =8 );. Os dados
paramétricos foram comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP. Os dados não paramétricos foram comparados pelo teste de
Mann-Whitney, com os resultados apresentados em mediana e intervalo interquartil. * P <0,05 e ** P <0,01.
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4.3 Avaliação de inflamação no tecido cardíaco

Avaliamos também a expressão de marcadores pró-inflamatórios no tecido cardíaco
desses animais. Observamos aumento na expressão de Il-6 e Il-1β nos VVs comparados aos
controles WTs [2,4 (1,2-4,2) vs 1,0 (0,49-1,45) UA, p<0,05] e [3,9 (2,4-6,2) vs 1,1 (0,82-1,59)
UA, p<0,001], respectivamente (Figura 8 A e B). A expressão de galectina-3, um marcador de
macrófago, também está aumentada em corações VV em relação a WT [3,0 (1,7-8,7) vs 0,82
(0,78-1,11), p<0,01] (Figura 8 C). Em sintonia com esses resultados, nossa análise por
microscopia eletrônica revelou a presença de células inflamatórias em miocárdio de animais
VV, achado não encontrado em camundongos WT (Figura 8 D). Vale destacar que o estado
inflamatório observado no tecido cardíaco de animais VV não evoluiu para fibrose na idade
avaliada (14-15 dias), uma vez que a expressão de Col1α1 está diminuída nesse grupo e a
expressão de Col1α3 não diferiu entre VVs e WTs (Figura 9 A e B). Esses resultados sugerem
que apoptose e inflamação podem contribuir para o fenótipo cardíaco disfuncional encontrado
em camundongos VV.

4.4 Avaliação de sensores de metabolismo energético e de oxigênio em tecido cardíaco

A proteína AMPK é um sensor energético celular que regula a atividade de diversas
outras proteínas, entre elas mTOR (63). As análises de Western blotting revelaram menor
expressão de AMPK total e AMPK fosforilada em tecido cardíaco de camundongos VV que no
de seus controles WT (-29 ± 7,8%, p<0,01; -46 ± 12%, p<0,01, respectivamente) (Figura 10 A
e C). A expressão cardíaca da proteína RPS6 fosforilada (forma ativa), um alvo de mTORC1
(mTOR complexo 1), também se mostrou reduzida em animais VV em comparação a WT (-58
± 15%, p<0,01) (Figura 11 A). Outro sensor energético celular é a proteína Sirtuína-1, uma
deacetilase NAD-dependente, que se encontra aumentada em rins policísticos de camundongos
deficientes em Pkd1 (72). Nesse contexto, avaliamos a expressão de Sirt1 em tecido cardíaco.
Diferentemente do rim, não observamos diferença em sua expressão entre corações VV e WT
(Figura 12 A). Por fim, avaliamos a expressão de Hif1α, um sensor regulado pelo nível de
oxigênio intracelular. Neste caso, observamos aumento na expressão cardíaca desse gene em
camundongos VV comparados a WT (1,42 ± 0,24 vs 1,02 ± 0,27 AU, p<0,01) (Figura 12 A).
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Figura 8. Inflamação no tecido cardíaco. Análise comparativa da expressão gênica de Il6 (A);
Il1β (B) e expressão da proteína galectina-3 (C) entre corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n =
8); D) Imagens representativas de células inflamatórias no miocárdio de camundongos Pkd1V/V
- painel superior: neutrófilos no interstício cardíaco em contato próximo com cardiomiócitos; e
painel inferior: monócitos no interior de um pequeno vaso cardíaco. Ampliação original, 9300x,
barra de escala de 5 µm. Os dados foram comparados pelo teste de Mann-Whitney, com os
resultados apresentados como mediana e intervalo interquartil. * P <0,05, ** P <0,01 e *** P
<0,001.
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Figura 9. Marcadores de fibrose em tecido cardíaco. Análise comparativa da expressão de Col1α1 (A)
e Col3α1 (B) entre corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n = 8). Dados analisados pelo teste de MannWhitney, com os resultados expressos como mediana e intervalo interquartil. * P <0,05.

Figura 10. Análises comparativas da expressão de AMPK total (A); AMPK fosforilada (B) e AMPK
fosforilada /AMPK total (C) entre corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n = 8). Os dados foram
comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP. * P <0,05, ** P <0,01 e ***
P <0,001.
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Figura 11. Análises comparativas da expressão de A) RPS6 total e fosforilada entre corações
Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n = 8) e B) ACCβ fosforilada entre corações Pkd1+/+ (n = 7) e Pkd1V/V (n = 7).
Os dados paramétricos foram comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como
média ± DP, enquanto os dados não paramétricos foram comparados pelo teste de MannWhitney, tendo os resultados expressos em mediana e intervalo interquartil. * P <0,05 e ** P
<0,01.
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4.5 Avaliação de reguladores do metabolismo de lipídeos em tecido cardíaco

Ácidos graxos são a principal fonte de substrato para produção de ATP em coração
adulto (60-80%) (118). A proteína ACCβ, também regulada por AMPK, participa do controle
da oxidação fosforilativa de ácidos graxos dentro da mitocôndria. Em concordância com a
redução de AMPK, a expressão de ACCβ fosforilada também se mostrou mais baixa em tecido
cardíaco VV que em WT (-35 ± 15%, p<0,05) (Figura 11 B). A expressão cardíaca dos genes
Cpt1 e Pparα seguiu o mesmo padrão, encontrando-se reduzida para ambos em animais VV em
relação a camundongos WT (0,76 ± 0.25 vs 1,04 ± 0,28 UA, p<0,05, e 0,79 ± 0,21 vs 1,02 ±
0,27 UA, p<0,05, respectivamente) (Figura 12 A). Nesse sentido, também avaliamos a
expressão gênica e proteica de PGC1α. Observamos uma diminuição significativa da expressão
da proteína (0,78 ± 0,20 vs 1,00 ± 0,12 UA, p<0,05) (Figura 12 B) e uma tendência de
diminuição da expressão gênica (p = 0,071) (Figura 12 A). Em conjunto, esses resultados
sugerem que a oxidação fosforilativa de ácidos graxos encontra-se diminuída no coração de
camundongos VV.
Para verificar se a diminuição do uso de ácidos graxos como substrato energético
poderia favorecer o acúmulo de lipídeos, avaliamos a densidade volumétrica de gotículas
lipídicas em tecido cardíaco VV e WT por microscopia eletrônica. Não encontramos diferença
estatisticamente significativa entre corações VV e WT (Figura 13 A). O grupo VV, no entanto,
apresentou um maior valor numérico para este parâmetro que o WT, porém também se
acompanhou de alta variabilidade entre os animais (2,79 ± 2,02% vs 1,59 ± 0,87%). Não
observamos diferença para a expressão de Fasn entre os grupos, mas uma elevada variabilidade
no grupo VV também foi detectada nesse ensaio [1,21 (0,81-1,54) vs 0,83 (0,35-2,72) UA)
(Figura 13 B).
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Figura 12. Análise comparativa da expressão de A) Pgc1α em corações Pkd1+/+ (n = 7) e
Pkd1V/V (n = 8); B) Pparα em corações Pkd1+/+ (n = 10) e Pkd1V/V (n = 11); Cpt1 em corações
Pkd1+/+ (n = 10) e Pkd1V/V (n = 11); Sirt1 em corações Pkd1+/+ (n = 7) e Pkd1V/V (n = 8) e Hif1α
em corações Pkd1+/+ (n = 7) e Pkd1V/V (n = 8). B) Expressão comparativa da proteína PGC1α
nos corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n = 8). Os dados foram comparados pelo teste t, com
os resultados apresentados como média ± DP. * P <0,05 e ** P <0,01.

Figura 13. Análise comparativa da A) Densidade volumétrica citoplasmática de gotículas
lipídicas em corações Pkd1+/+ (n = 5) e Pkd1V/V (n = 5) e B) Expressão de Fasn nos corações
Pkd1+/+ (n = 7) e Pkd1V/V (n = 8). Os dados paramétricos foram comparados pelo teste t, com
os resultados apresentados como média ± DP, enquanto os dados não paramétricos foram
analisados pelo teste de Mann-Whitney, tendo os resultados expressos como mediana e
intervalo interquartil.
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4.6 Avaliação do perfil transcricional em tecido cardíaco

A reprogramação fetal consiste num processo adaptativo comum em corações
disfuncionais. Essa resposta adaptativa potencial foi investigada em tecido cardíaco VV por
meio da análise da expressão de genes diferencialmente expressos nas fases fetal e adulta. A
expressão dos genes fetais Nppa (Anp) e Acta1 mostrou-se mais elevada em corações VV que
WT (3,35 ± 1,54 vs 1,10 ± 0,54 UA, p<0,01, e 2,26 ± 0,94 vs 1,07 ± 0,38 UA, p<0,01,
respectivamente) (Figura 14). Esses resultados sugerem que a deficiência de Pkd1 possa
favorecer um status transcricional fetal em tecido cardíaco. Avaliamos também a expressão de
Myh7 e Myh6, genes que codificam respectivamente as isoformas fetal e adulta da miosina, e
não observamos diferenças entre corações VV e WT (Figura 14).

Figura 14. Análise comparativa da expressão de Anp, (A) Acta1 (B), Myh7 (C) e Myh6 (D) em
corações Pkd1+/+ (n = 7) e Pkd1V/V (n = 8). Os dados foram comparados pelo teste t, com os
resultados apresentados como média ± DP. * P <0,05 e ** P <0,01.
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4.7 Avaliação da densidade e morfologia das mitocôndrias em tecido cardíaco

A densidade volumétrica citoplasmática e parâmetros morfológicos mitocondriais
foram avaliados em tecido cardíaco por meio de microscopia eletrônica. Essas análises
revelaram que cardiomiócitos VV apresentam maior densidade mitocondrial que seus controles
WT (49,5 ± 1,8 vs 41,3 ± 3,0%, p<0,001) (Figura 15), associada porém a mitocôndrias menores
em área (597 ± 59 vs 739 ± 77 µm2, p<0,05), perímetro (3,03 ± 0,15 vs 3,47 ± 0,26 µm, p<0,05)
e diâmetro (1,14 ± 0,06 vs 1,31 ± 0,09 µm, p<0,01) que as de seus controles WT (Tabela 2).
Avaliamos também os descritores de forma roundness e aspect ratio, não tendo observado
diferenças entre células cardíacas VV e WT (Tabela 2). Por fim, avaliamos a expressão das
proteínas DRP1 e MFN2, marcadores de fusão e fissão mitocondrial, respectivamente. Não
foram detectadas diferenças significantes entre corações VV e WT (Figuras 16 A e B,
respectivamente).

Figura 15. Densidade e morfologia mitocondrial em tecido cardíaco. A) Análise comparativa de densidade
volumétrica citoplasmática mitocondrial em corações Pkd1+/+ (n = 5) e Pkd1V/V (n = 5); B) Imagem
representativa de coração Pkd1+/+ e C) imagem representativa de coração Pkd1V/V; ampliação original, x9300,
barra de escala de 2 µm. Os dados foram comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como
média ± DP. *** P <0,001. LD: gotículas lipídicas, MF: miofibrila, Mit: mitocôndrias, e N: núcleos.
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Tabela 3. Parâmetros morfométricos mitocondriais
Pkd1+/+

Pkd1V/V

Área superficial (µm2)

739,5 ± 77,0

597,3 ± 59,0 *

Perímetro (µm)

3,47 ± 0,26

3,03 ± 0,15 *

Diamêtro de Feret (µm) a

1,31 ± 0,089

1,14 ± 0,057 **

Roundness (0-1) b

0,59 ± 0,021

0,61 ± 0,019

Aspect ratioc

1,89 ± 0,087

1,80 ± 0,065

aO

diâmetro de Feret representa a maior distância entre dois pontos dentro de uma mitocôndria;
foi calculada como 4.(área de superfície) / (π no maior eixo 2), constituindo-se em um índice
de esfericidade onde o valor 1 indica um esferoide perfeito; caspect ratio foi calculada através da relação
(maior eixo) / (menor eixo) e reflete a relação “comprimento / largura”. Os dados foram comparados
pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP, n = 5 por grupo. * P <0,05 e ** P <0,01.
broundness

Figura 16. Análise comparativa da expressão de DRP1(A) e MFN2 (B) em corações Pkd1+/+
(n = 8) e Pkd1V/V (n=8). Os dados foram comparados pelo teste t, com os resultados
apresentados como média ± DP.
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4.8 Avaliação do consumo de oxigênio em tecido cardíaco e em cultura de cardiomiócitos

Para verificar se as anormalidades estruturais e de densidade mitocondrial associavamse a impacto funcional, avaliamos o consumo de oxigênio de corações VV e WT por meio de
respirômetria de alta resolução. Corações VV apresentaram maior consumo de oxigênio que
corações WT na presença de glicose 10 mM (928 ± 157 vs 762 ± 104 pmol O2/min/mg tecido,
p<0,05) (Figura 17 A). Também avaliamos o consumo de oxigênio em cardiomiócitos de
nenonatos na presença de glicose 25 mM, em condição basal e em resposta a moduladores da
respiração mitocondrial (Figura 17 B). Cardiomiócitos VV apresentaram uma tendência de
aumento na respiração basal (p = 0,094) (Figura 19 A) e no vazamento de prótons (p = 0,058)
(Figura 19 C). Surpreendentemente, detectamos aumento significante na respiração máxima e
na capacidade de reserva em mitocôndrias de cardiomiócitos VV versus WT (327 ± 24 vs 216
± 64 pmol O2/min, p<0,01, e 269 ± 20,4 vs 174 ± 50,8 pmol O2/min, p<0,01) (Figuras 19 D e
E, respectivamente). Detectamos, também, uma maior acidificação do meio de cultura de
células VV após estímulo com CCCP em comparação ao meio de cardiomiócitos WT (32 ± 5,5
vs 23 ± 7,0 mpH/min, p<0,05) (Figura 18 A). A acidificação do meio de cultura pode decorrer
do aumento da produção de lactato gerado pela glicólise aeróbica. Para quantificar tal efeito
nos cardiomiócitos, mensuramos a concentração de lactato no meio de cultivo dessas células.
Não encontramos diferença, contudo, entre os grupos VV e WT (Figura 18 B), achado que
indica que o aumento de acidificação no meio de cultura VV não é causado por glicólise
aeróbica.
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Figura 17. Análise comparativa do consumo de oxigênio nos A) corações Pkd1+/+ (n = 8) e Pkd1V/V (n
= 8) e B) cardiommiócitos Pkd1+/+ (n = 6) e Pkd1V/V (n = 5) em condição basal e após adição sequencial
de oligomicina, CCCP e antimicina/rotenona. Dados comparados pelo teste t, com os resultados
apresentados como média ± DP. * P <0,05 e ** P <0,01.

Figura 18. A) Acidificação do meio extracelular de cardiomiócitos Pkd1+/+ (n = 6) e Pkd1V/V (n = 5)
em condição basal e após adição sequencial de oligomicina, CCCP e antimicina/rotenona. B) Análise
comparativa da produção de lactato em meio de cultura de cardiomiócitos Pkd1+/+ e Pkd1V/V (n = 4). Os
dados paramétricos foram comparados pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP.
Dados não paramétricos foram comparados pelo teste de Mann-Whitney, tendo os resultados expressos
como mediana e intervalo interquartil. *P <0,05.
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Figura 19. Quantificação do consumo de oxigênio em cardiomiócitos Pkd1+/+ (n = 6) e Pkd1V/V (n = 5). A) Basal; B) Relacionado à produção de ATP (consumo
na presença de oligomicina menos o basal); C) Relacionado ao vazamento de prótons (insensível à oligomicina); D) Máximo (induzido pelo desacoplador
CCCP); E) Capacidade de reserva (consumo máximo menos o basal) e F) Não mitocondrial (insensível à antimicina mais rotenona). Os dados foram comparados
pelo teste t, com os resultados apresentados como média ± DP. * P <0,05 e ** P <0,01. Pkd1+/+ (n = 6) e Pkd1V/V (n = 5).
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4.9 Avaliação do perfil de metabólitos em tecido cardíaco

Experimentos de ressonância nuclear magnética foram conduzidos para avaliar o perfil
de metabólitos em tecido cardíaco. Essa técnica permitiu a identificação de 56 metabólitos em
nossas condições experimentais 2-aminoadipate, 3-hidroxibutirato, AMP, ATP, acetato,
adenosina, alanina, asparagina, aspartato, butirato, carnitina, carnosina, citrato, creatina, etanol,
formato, fumarato, GTP, glicose, glicose-6-fosfato, glutamato, glutamina, glicerol, glicina,
histidina, hidroxi-acetona, IMP, inosina, isoleucina, lactato, leucina, lisina, malato, malonato,
manose, metanol, metionina, NAD+, niacinamida, O-acetilcarnitina, O-fosfocolina, oxipurinol,
pantotenato, fenilalanina, prolina, piruvato, sarcosina, serina, succinato, taurina, tirosina, UDPglicose, UMP, valina, mioinositol e glicerofosfocolina.
A análise de PLS-DA (Partial Least Square-Discriminant Analysis) revelou segregação
entre os grupos WT e VV tanto no gráfico de componente 1 vs componente 2, quanto no gráfico
de componente 1 vs componente 3 (Figura 20 A e B, respectivamente). Com base no VIP score
≥1, os metabólitos discriminatórios aumentados nos corações VV incluíram mioinositol,
pantotenato, taurina, butirato, creatina, glutamina, glicerofosfocolina, 2-aminoadipato e citrato
(Figura 20 D), enquanto os metabólitos diminuídos compreenderam serina, alanina, tirosina,
lactato, valina, prolina, metionina, glutamato, glicose, glicina, aspartato, isoleucina, UMP,
glicerol, histidina e acetato (Figura 20 D). Os dados também foram visualizados por gráfico de
Volcano, tendo como metabólitos com variação de concentração acima de 1,5 vezes e t < 0,1
mioinositol, pantotenato, butirato, glutamina e glicerofosfocolina aumentados, e tirosina e
glicose diminuídos (Figura 20 E). Os dados também foram analisados e visualizados por
Heatmap, evidenciando novamente boa segregação entre os grupos (Figura 20 C). Tais
resultados indicam que corações VV possuem uma assinatura de metabólitos distinta da de
corações WT e que essa diferença está principalmente relacionada a alterações no metabolismo
de aminoácidos, lipídeos e glicose.
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Figura 20. Perfil metabólico no coração. A e B) Análise de Partial Least Square-Discriminant (PLS-DA); C) Heatmap aplicado aos metabólitos identificados,
mostrando separação entre os corações Pkd1+/+ (n = 9) e Pkd1V/V (n = 8). Os metabólitos mais discriminatórios foram identificados pelas pontuações do variable
importance on the projection (pontuação VIP≥1) e (D) gráfico volcano, usando como critério de seleção o limiar de mudança (x) de 1,5 vezes e teste t (y) de
0,1 (E).
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4.10 Avaliação do potencial terapêutico da metformina sobre o fenótipo cardíaco

Dada a importância da proteína AMPK no contexto renal da DRPAD, decidimos avaliar
o efeito da metformina sobre o fenótipo cardíaco de animais VV. Para tanto, animais VV foram
tratados diariamente com 62,5 mg de metformina/kg de peso corporal ou solução salina, via
intraperitoneal, de P1 até sua morte ou até P15 para avaliação da função cardíaca. Não
observamos diferença de sobrevida, entretanto, entre animais VV tratados com metformina e
com salina (Figura 21 A). Esses resultados sugerem que a ativação isolada de AMPK não
estendeu a sobrevida de animais VV nas condições experimentais deste trabalho.

Figura 21: A) Análise de sobrevida de camundongos Pkd1V/V tratados com metformina 62,5
mg/ kg de PC (n = 13) ou salina na mesma proporção (n = 12). Os dados de sobrevida foram
representados através da curva de Kaplan-Meyer e os dados analisados utilizando o teste de
Log-rank.
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5.

DISCUSSÃO

Estudos realizados ao longo dos últimos 25 anos têm revelado que patogênese da doença
renal associada à DRPAD é bastante complexa. Embora os mecanismos envolvidos nesse
processo sejam ainda pouco ou não suficientemente compreendidos, alterações fundamentais
da atividade ou regulação de várias vias moleculares, assim como do fenótipo celular, foram
identificadas ao longo desse período. Na DRPAD, o fenótipo das células epiteliais císticas
caracteriza-se por aumento de proliferação e apoptose, desdiferenciação, polaridade celular
alterada e polaridade planar defeituosa (126). Tais alterações se acompanham de
remodelamento da matriz extracelular e de um epitélio cístico que promove secreção
transepitelial de fluido (126). Evidências recentes expandiram o número de vias envolvidas na
formação e crescimento de cistos renais, destacando-se a reprogramação metabólica e
anormalidades mitocondriais (77, 79-84). É importante destacar que as alterações metabólicas
identificadas parecem exercer um papel primário no processo patogênico da DRPAD, uma vez
que terapias direcionadas a essas alterações retardaram a progressão do fenótipo cístico renal
em modelos animais ortólogos à doença humana (60-62, 73, 127). Tais intervenções, visando
o restabelecimento ou reaproximação do perfil metabólico celular basal, incluíram 2deoxiglicose, um inibidor competitivo da glicólise (60, 61, 127), restrição calórica (62) e
redução da ingestão de lipídeos (73).
A disfunção cardíaca ocupa posição de destaque entre as manifestações extrarenais
da DRPAD. Estudos recentes revelaram que o comprometimento funcional de PC1 ou PC2
é capaz de determinar disfunção cardíaca significativa em diferentes modelos animais,
sugerindo fortemente um papel primário da deficiência da atividade desses genes no
desenvolvimento do fenótipo cardíaco disfuncional associado à DRPAD. A deficiência de
Pkd2 em zebrafish resultou em regulação defeituosa de cálcio intracelular, baixo débito
cardíaco e bloqueio átrio-ventricular (107). Camundongos Pkd2+/-, por sua vez, são
hipersensíveis à estimulação β-adrenérgica (111) e não são capazes de modular o eixo de
sinalização cardioprotetor PC2-cromogranina B-peptídeo natriurético em resposta à
administração de isoproterenol (113). As anormalidades da resposta β-adrenérgica ocorreram
em concomitância com o alterações da expressão cardíaca de RyR2, SERCA, troponina I e
fosfolambam fosforiladas (111). Deve-se realçar que PC1 controla a estabilidade do canal de
Ca2+ L-Type, necessário para o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca induzida por estresse
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mecânico (109), e pode interagir diretamente com canais Kv, regulando a atividade elétrica, a
ciclagem de Ca2+ e a função contráctil de cardiomiócitos (110).
A elevada atividade metabólica do coração é consistente com o grande número de
mitocôndrias presente nas células cardíacas. A relação entre insuficiência cardíaca e
remodelamento metabólico tem sido alvo de muitos estudos nos últimos anos. Frente a essa
nova realidade, terapias emergentes direcionadas às anormalidades mitocondriais podem se
constituir em abordagens promissoras na área das cardiomiopatias (116, 128). Além de prejuízo
na produção de ATP, a disfunção mitocondrial consiste na principal fonte de espécies reativas
de oxigênio (EROs), moléculas capazes de induzir lesão e apoptose nos cardiomiócitos (129).
Nesse cenário, levantamos a hipótese de que o remodelamento metabólico e defeitos
mitocondriais também poderiam contribuir para o desenvolvimento da disfunção cardíaca
associada à DRPAD. Para avaliar tal hipótese, utilizamos camundongos geneticamente
modificados Pkd1v/v, uma vez que esse modelo experimental é ortólogo à DRPAD humana,
desenvolve disfunção cardíaca precoce e apresenta um perfil homogêneo de redução da
atividade gênica, caracterizado por ausência de clivagem de PC1 no sítio GPS. Esse padrão de
deficiência de Pkd1 se associa a um fenótipo cístico renal precoce e grave, porém pós-natal (11,
108).
Dadas as propriedades celulares de PC1 e a associação entre hipertrofia cardíaca e
anormalidades mitocondriais (130), analisamos inicialmente parâmetros estruturais cardíacos a
expressão de marcadores de hipertrofia desse órgão em nosso modelo experimental (Figura 6).
Não detectamos aumento no diâmetro das fibras cardíacas nem na expressão do marcador de
hipertrofia P-ERK2 em camundongos VV. Ao avaliar o peso do coração, animais mutantes para
Pkd1 apresentaram menor massa cardíaca que WTs. No entanto, quando o peso cardíaco foi
normalizado pelo peso corpóreo o padrão se inverteu. A observação de uma perda substantiva
de peso corporal próxima ao óbito para a maior parte dos camundongos VV, contudo, sugere
que o aumento da razão peso do coração/peso corpóreo decorra apenas da redução
circunstancial do peso dos animais e não de um aumento primário da massa cardíaca. Em apoio
a esta conclusão, analisamos o comprimento da tíbia de três animais VV e três WT e não
detectamos diferença entre os grupos (dados não apresentados devido ao reduzido tamanho
amostral). Tomados em conjunto, portanto, nossos resultados sugerem fortemente que a
disfunção sistólica associada à ausência de clivagem de PC1 não se acompanhe de resposta
hipertrófica. Vale ressaltar que nossos resultados encontram-se em linha com o estudo prévio
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de Pedrozo e cols., que mostrou que o desenvolvimento de hipertrofia e fibrose intersticial
cardíaca induzido por estímulo de sobrecarga de pressão requer a atividade funcional de PC1
(109).
Em um importante trabalho de nosso laboratório, mostramos o envolvimento da
apoptose na disfunção cardíaca associada à deficiência de Pkd1 (108). Esse fenótipo foi
investigado mais profundamente no presente estudo, em que detectamos aumento na marcação
de caspase-3 clivada em tecido cardíaco VV (Figura 7). Vale destacar que esta enzima exerce
um papel fundamental no processo de apoptose. A mitocôndria, por sua vez, é uma organela
central no controle da apoptose intrínseca. Em condições fisiológicas, proteínas antiapoptóticas interagem com proteínas pró-apoptóticas no sentido de evitar a oligomerização das
últimas e a formação de poros na membrana externa da mitocôndria. Em situações
desfavoráveis, contudo, o desbalanço entre essas proteínas favorece a formação de tais poros,
levando à permeabilização da membrana externa mitocondrial (PMEM), extravasamento do
conteúdo intermembranoso e ativação de apoptose. Neste estudo, mostramos que a expressão
do gene anti-apoptótico Bcl2 está diminuída em corações VV (Figura 7), sugerindo que a via
de apoptose dependente da mitocôndria possa estar contribuindo para o fenótipo cardíaco
disfuncional presente nos animais VV. Vale ressaltar que uma taxa relativamente pequena de
apoptose cardíaca pode ter um impacto funcional significativo, uma vez que os cardiomiócitos
praticamente não se proliferam depois de P10 (131) e podem sofrer apoptose interruptus. De
fato, nesta última condição a apoptose não chega à clivagem de DNA mas mesmo incompleta
associa-se a um impacto funcional negativo (132).
Inflamação é um fator importante na patogênese renal da DRPAD (133). A avaliação
de marcadores inflamatórios em tecido cardíaco revelou maior expressão de Il-6 e Il-1β em
camundongos VV que em animais WT (Figura 8). Aumento de Il-6 e Il-1β é observado em
outros modelos de cardiomiopatias, estando seus níveis correlacionados positivamente com a
gravidade da disfunção cardíaca e com o prognóstico (134, 135). Em apoio a esses resultados,
nossas imagens de microscopia eletrônica revelaram a presença de neutrófilos no interstício
cardíaco e monócitos no interior de vaso de pequeno calibre em camundongo VV, achados não
observados em corações WT (Figura 8). Nossos resultados mostraram também elevação nos
níveis galectina-3, um marcador de macrófagos ativados, em corações VV (Figura 8). Esse
achado acompanha conceitualmente os resultados prévios de Balbo e cols, que mostraram
aumento da expressão de galectina-3 no coração de camundongos císticos deficientes em Pkd1,
bem como resgate da função cardíaca promovido pela inativação de Lgals3 - o gene codificador
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de galectina-3 - em diferentes modelos animais de deficiência de Pkd1 (108). Vale notar que
um desses modelos foi o camundongo VV.
Além de apoptose, PMEM também pode induzir a inflamação. Componentes
extravasados do espaço intermembranoso, incluindo cardiolipina (136, 137), EROs (138, 139)
e DNA mitocondrial (mtDNA) (140-142), são reconhecidos por receptores da imunidade inata,
levando à liberação de citocinas e quimiocinas que recrutam ou ativam outras células
inflamatórias nos tecidos afetados (143, 144). O aumento de consumo de oxigênio observado
em tecidos inflamados, por sua vez, pode levar a um aumento da atividade de HIF-1α em reposta
à hipóxia (145). Neste estudo, demonstramos que a expressão de Hif1α está aumentada em
corações VV em relação aos WT (Figura 12), resposta também encontrada em rins DRPAD em
humanos e camundongos (146, 147). É importante ressaltar que a resposta inflamatória
presente no nosso modelo não progrediu para fibrose cardíaca (Figura 9). É possível que a
morte precoce de nossos animais, assim como a observação prévia de que PC1 é necessária
para o desenvolvimento de fibrose intersticial cardíaca após sobrecarga de pressão em
camundongos (109), tenham contribuído para essa não progressão para fibrose em corações
VV.
Com base no cenário metabólico recentemente descrito em rins policísticos e a estreita
relação entre mitocôndria, inflamação e apoptose, decidimos avaliar vias metabólicas
relevantes à deficiência de Pkd1 e potencialmente envolvidas no fenótipo cardíaco associado
à DRPAD. Iniciamos essa abordagem analisando a expressão da proteína AMPK. Nossos
resultados mostraram diminuição tanto da expressão de AMPK total quanto de AMPK
fosforilada em tecido cardíaco VV (Figura 10). Tais achados seguem observações anteriores
de redução da expressão dessa proteína em rins deficientes em Pkd1 (62, 65, 71, 148). Embora
essa regulação negativa não seja totalmente compreendida, ela pode ser mediada por LKB1
(liver kinase B1) (70) e CAMKK (calcium-calmodulin-dependent protein kinase kinase) (65),
cujas atividades encontram-se desreguladas em células renais DRPAD. A diminuição de
AMPK resulta no aumento da atividade do mTORC1, um fator importante de progressão
cística em rins ADPKD (60-62). Para verificar se tal anormalidade também estava presente
em corações deficientes em Pkd1, avaliamos a expressão RPS6, alvo de mTORC1.
Surpreendentemente, a expressão de RPS6 fosforilada mostrou-se reduzida em tecido
cardíaco VV (Figura 11). Esse resultado sugere que a regulação da via AMPK-mTORC1
possa diferir significativamente entre diferentes tecidos com deficiência de Pkd1.
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mTORC1 pode ser regulada por outros mecanismos além da AMPK, incluindo a
disponibilidade de aminoácidos na célula (149, 150). Na vigência de deprivação de
aminoácidos, mTORC1 distribui-se de forma difusa no citoplasma da célula. Após adição de
aminoácidos, o complexo se transloca para a superfície dos lisossomos, onde interage com Rheb
para sua ativação (149, 150). Interessantemente, o perfil metabolômico dos corações VV
revelou diminuição nos níveis de vários aminoácidos (serina, alanina, tirosina, valina, prolina,
metionina, glutamato, glicina, aspartato, isoleucina e histidina) (Figura 20), sugerindo que
depleção de aminoácidos deva contribuir para a diminuição da atividade de mTORC1 nesses
animais. É importante ressaltar que mTOR é necessária para o crescimento e viabilidade de
cardiomiócitos. De fato, sua inativação no miocárdio de camundongos jovens resultou em
rápido desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada, associada a translocação anormal de
proteínas, aumento de apoptose e fibrose (151). Nessa mesma linha, ratos diabéticos
suplementados com aminoácidos apresentaram resgate da expressão de mTOR, aumento na
capacidade de contração e resposta oxidativa (152).
Durante a cardiogênese intrauterina, o coração é exposto a um ambiente com baixa
concentração de oxigênio. Tal condição altera-se drasticamente após o nascimento. A mudança
na disponibilidade de oxigênio governa a ativação de um circuito regulatório de transcrição
responsável por uma reprogramação metabólica cardíaca (153). Nesse contexto, o coração
diminui o uso de glicose e aumenta a fosforilação oxidativa dos ácidos graxos para geração de
ATP (154). O consumo de oxigênio também é modulado em resposta à maturação cardíaca e
à taxa de proliferação. De Carvalho e cols. demonstraram que cardiomiócitos provenientes de
neonatos com 1 dia de vida apresentaram maior consumo de oxigênio e taxa de proliferação
que cardiomiócitos extraídos de neonatos com 7 dias de vida, sugerindo que a necessidade de
energia diminui à medida que a proliferação tende a cessar no coração (155). É importante
mencionar, no entanto, que em condições patológicas como hipóxia, isquemia, hipertrofia,
atrofia, diabetes e hipotiroidismo, o coração pós-natal pode retornar às características fetais,
reativando a programação transcricional fetal (revisado em (121, 156). Uma característica da
insuficiência cardíaca, portanto, é a diminuição do uso de ácidos graxos como substrato
energético e aumento do uso de glicose, lactato, corpos cetônicos e aminoácidos no processo
de geração de ATP (157-159). Nesse cenário e diante de nossos achados, a avaliação metabólica
de corações disfuncionais associados à deficiência de Pkd1 tornou-se um ponto central para
caracterização desse fenótipo.
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Um dos reguladores centrais da fosforilação oxidativa de ácidos graxos é a enzima
ACCβ, que catalisa a carboxilação de Acetil-CoA para produção de Malonil-CoA (MCoA) e é
regulada por AMPK. Em acordo com a expressão reduzida de AMPK fosforilada em corações
VV, a expressão de ACCβ fosforilada também se mostrou diminuída em comparação a seus
controles selvagens (Figura 11). De modo consistente, corações VV apresentaram redução da
expressão do gene Cpt1, achado que indica uma redução na fosforilação oxidativa de ácidos
graxos (Figura 12). Em células renais deficientes em Pkd1, a diminuição da OAG pode induzir
aumento no número e tamanho de gotículas lipídicas (81). Nossa análise por microscopia
eletrônica, entretanto, não revelou diferença significante na densidade volumétrica de gotículas
lipídicas entre os corações dos dois grupos de camundongos (Figura 13 A). Vale mencionar,
contudo, que esses resultados apresentaram uma alta variabilidade dentro do grupo VV, também
observada para a expressão de Fasn (Figura 13 B). Acreditamos que um dos fatores que possa
contribuir para a heterogeneidade dos resultados é inerente à variabilidade individual dos
camundongos e quão debilitado eles estão no dia da eutanásia. Observamos na prática que
enquanto alguns camundongos estão maiores e menos debilitados, outros estão raquíticos e
muito debilitados. Estudos futuros com metodologias adicionais mais específicas e precisas,
por sua vez, como lipidômica, poderão trazer maior clareza ao entendimento da relação entre
deficiência de Pkd1 e biossíntese cardíaca de lipídeos.
O complexo PPARα-PGC1α modula a expressão de genes que codificam enzimas
envolvidas no metabolismo de lipídeos e glicose no coração (160). Ademais, PPARα e PGC1α
também regulam a expressão de Cpt1, contribuindo para a modulação da OAG (161). Estudos
prévios mostraram sub-regulação de PPARα e PGC1α no contexto de doença renal cística
associada a deficiência de Pkd1/PKD1, em humanos e modelos animais (77, 78, 80). Em
suporte à relevância funcional desses achados, a ativação de PPARα com fenofibrato resultou
em aumento da expressão de genes envolvidos na OAG e FOX, acompanhado da diminuição
da proliferação e inflamação em rins de camundongos Pkd1RC/RC (78). Seguindo um padrão
semelhante, mostramos que a expressão de Pparα e PGC1α/Pgc1α encontra-se diminuída em
coração VV (Figura 12), podendo contribuir para a redução da OAG nos corações VV. A
mudança do perfil transcricional metabólico fetal para o perfil pós-natal ocorre
concomitantemente com aumento da expressão de PPARα/PGC1α (122). Em situações
patológicas, no entanto, há uma reativação do perfil genético fetal e diminuição de
PPARα/PGC1α, sugerindo uma relação entre eles (119-122). Um estudo recente mostrou
aumento da expressão dos genes fetais Nppb e Acta1 em coração de camundongos cpk, um
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modelo animal de doença policística renal de rápida progressão (123). Tais resultados nos
direcionaram para a avaliação da expressão de genes fetais em corações VV. Detectamos
aumento na expressão dos genes fetais Nppa e Acta1, enquanto a expressão de Myh7 e Myh6
não diferiu entre VVs e WTs (Figura 14). Nossos resultados indicam uma correlação entre a
diminuição de Pparα e PGC1α/Pgc1α e aumento de expressão de genes fetais e mostram que
corações VV não são capazes de fazer a transição apropriada do perfil transcricional fetal para
o pós-natal.
Mitocôndrias são organelas altamente dinâmicas, com função está intimamente
relacionada à fissão, fusão, motilidade, posição e forma (162). Cardiomiócitos VV
apresentaram maior densidade volumétrica citoplasmática de mitocôndrias (Figura 15), porém,
elas apresentaram menor área, perímetro e diâmetro (Tabela 3). Esse fenótipo também foi
observado em células renais deficientes em Pkd1 de camundongos e humanos (80, 81). Apesar
desses resultados indicarem maior fragmentação mitocondrial, não detectamos diferenças na
expressão de MFN2 e DRP1 entre corações VV e WT (Figura 16), indicando que essas
proteínas não estão envolvidas no desenvolvimento desse fenótipo. Um estudo recente mostrou,
por sua vez, que células renais com redução da expressão de PC2 (PC2KD) apresentaram
aumento na expressão de MFN2 (84). Nesse estudo, os autores sugerem que MFN2 funcione
como uma proteína de ancoragem que facilita o tráfico de cálcio entre o retículo endoplasmático
e a mitocôndria, aumentando a ativação bioenergética, a área e a densidade mitocondrial (84).
Esse cenário, no entanto, ainda é incerto, uma vez que células renais deficientes em PKD1/Pkd1
apresentaram diminuição de expressão proteica e gênica de PGC1α/Pgc1α e mitocôndrias
fragmentadas (80), enquanto o estudo conduzido em células PC2KD reportou um aumento de
40 vezes na expressão de Pgc1α e mitocôndrias alongadas nessas células (84).
Para investigar se as alterações estruturais mitocondriais identificadas se associavam a
alterações funcionais, realizamos experimentos de consumo de oxigênio em tecido cardíaco e
em cultura de cardiomiócitos de animais neonatos. Notavelmente, corações VV apresentaram
maior consumo de oxigênio que corações selvagens em resposta à glicose (Figura 17 A). Em
conjunto, nossos resultados sugerem que o aumento da densidade de mitocôndrias e o status
inflamatório possam ser ao menos parcialmente responsáveis pelo aumento no consumo de
oxigênio observado em corações VV. A análise metabolômica revelou, por sua vez, um menor
nível de glicose nos corações VV (Figura 20 D e E), sugerindo que a glicose esteja sendo
utilizada como substrato energético mais intensamente nesses animais que nos controles WT.
Esse aumento no uso da glicose é consistente com nossos outros achados metabólicos e
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encontra-se em linha com os estudos que mostram aumento de consumo de glicose em
diferentes modelos de disfunção cardíaca. O consumo preferencial de glicose observado
recapitula o fenótipo cardíaco fetal e pode representar uma resposta adaptativa para manutenção
da função cardíaca (121, 157, 158). O aumento de glicólise aeróbica observada em células
renais DRPAD (60-62, 127, 163), entretanto, não ocorre no coração VV, uma vez que o nível
de lactato mostrou-se reduzido no tecido cardíaco desses camundongos (Figura 20 D).
Para confirmar esse fenótipo, analisamos o consumo de oxigênio de cardiomiócitos de
neonatos em cultura em condições basais e frente a moduladores da cadeia respiratória
mitocondrial (Figura 17 B). Cardiomiócitos VV apresentaram aumento da respiração máxima
e da capacidade de reserva em meio contendo glicose, assim como tendência de aumento da
respiração basal e vazamento de prótons, quando comparados a cardiomiócitos WT (Figura 19).
Tais resultados corroboram nossos dados obtidos em tecido cardíaco. Esses resultados sugerem
que as adaptações mitocondriais no coração VV possam ocorrer em um estágio precoce do
desenvolvimento cardíaco, indicando um possível efeito primário da deficiência de Pkd1 no
desenvolvimento desse fenótipo. Nesse mesmo experimento, observamos aumento na
acidificação do meio de cultura das células VV seguindo-se à injeção do desacoplador CCCP
(Figura 18 A). Esse aumento é provavelmente resultado da completa oxidação da glicose em
CO2 e água, levando à formação H2CO3. Esse processo, portanto, não se associa a aumento de
lactato (Figura 18 B). Devemos ressaltar, contudo, que respiração mitocondrial é um tema ainda
controverso em células renais DRPAD. De fato, diferentes resultados foram obtidos
dependendo do gene mutado, da zigose e do tipo de mutação (73, 77, 79, 80, 82, 84). Estudos
anteriores mostraram que células renais Pkd1-/- apresentaram diminuição na respiração basal e
na respiração máxima (79, 82), enquanto células renais Pkd1+/- apresentaram aumento na
respiração basal sem alterações da respiração máxima (80). Células com diminuição de
expressão de PC1 (PC1KD) ou PC2 (PC2KD), por sua vez, apresentam ambos parâmetros
diminuídos (80). Um estudo mais recente, por outro lado, revelou aumento na respiração basal
e diminuição na respiração máxima em células PC2KD comparadas a células controle (84).
Analisamos ainda o perfil de metabólitos em corações VV e WT por RMN. A boa
segregação observada para corações VV no teste de PSL-DA sugeriu fortemente que órgãos
VV e WT apresentam perfis metabólicos distintos (Figura 20 A e B). De acordo os resultados
de VIP score (Figura 20 D), grande parte da diferença presente no grupo VV deve-se a níveis
reduzidos de 11 (serina, alanina, tirosina, valina, prolina, metionina, glutamato, glicina,
aspartato, isoleucina e histidina) entre os 16 aminoácidos identificados por RMN. Nesse
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cenário, é bastante provável que os aminoácidos mencionados possam estar sendo utilizados
como substrato energético e para a síntese dos metabólitos detectados em níveis mais altos.
Entre os metabólitos presentes em níveis mais elevados em corações VV, taurina e creatina
estão envolvidas, respectivamente, no transporte reticular sarcoplasmático de Ca2+ (164) e no
sistema de transferência de energia nesse órgão (165). Outros metabólitos supra regulados em
corações VV estão envolvidos no metabolismo lipídico. Análises baseadas no KEGG revelam
participação do pantotenato na biossíntese de CoA, participação do mioinositol no metabolismo
do fosfato de inositol e participação da glicerofosfocololina no metabolismo dos
glicerofosfolípides. Em apoio aos nossos resultados, um estudo metabolômico realizado em
ratos com cardiomiopatia induzida por doxorrubicina mostrou como padrão principal alterações
em lipídios, aminoácidos, vitaminas e compostos envolvidos no metabolismo energético (166).
Outro aspecto interessante observado na maioria das células cancerígenas é o aumento
do consumo e dependência da glutamina (167). Nessas células, a glutamina é transformada em
glutamato por uma glutaminase mitocondrial (75). O glutamato, por sua vez, é convertido em
α-cetoglutarato, que entra no ciclo do TCA para gerar ATP (75). O glutamato também pode
interagir com a cisteína para formar glutationa, um importante agente antioxidante (168). Assim
como as células cancerígenas, as células renais com deficiência de Pkd1 apresentam maior
captação de glutamina e usam preferencialmente esse aminoácido para alimentar o ciclo do
ácido cítrico e sustentar a síntese de novo de ácidos graxos (79). Neste estudo recente, o
aumento da captação de glutamina é aparentemente acompanhado do aumento em seu consumo,
uma vez que a concentração de glutamina não diferiu entre os rins deficientes em Pkd1 e seus
respectivos controles e a concentração de glutamato diminuiu nos deficientes em Pkd1. Nossos
resultados revelaram, no entanto, aumento do nível de glutamina e diminuição da concentração
de glutamato nos corações VV (Figura 20 D e E). Esses resultados podem potencialmente
decorrer do aumento da captação de glutamina ou da redução de seu consumo. A diminuição
de glutamato nos corações VV, por outro lado, apoia sua utilização na anaplerose e na
biossíntese de glutationa.
Baseados nos resultados encontrados em coração e sabendo que o tratamento com
metformina retardou o crescimento cístico em modelos de camundongo e zebrafish (71, 169),
decidimos também avaliar seu potencial terapêutico cardíaco em nosso modelo experimental.
Não verificamos melhora na sobrevida entre camundongos VV tratados com metformina ou
com salina. Embora a metformina seja amplamente utilizada na prática médica, seus
mecanismos de ação ainda não são completamente elucidados. Um dos mecanismos propostos
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é a ativação indireta de AMPK, através da inibição da produção de ATP na mitocôndria e
consequente aumento de AMP (170). Outra questão importante e incerta relacionada à
metformina é a dose e tempo de tratamento. Em modelos animais, doses e regimes de
administração diferentes geraram resultados discordantes. Um trabalho bastante recente
conduzido em um modelo de camundongo com cistogênese tardia mostrou que o tratamento
crônico com metformina na água de beber não resultou em melhora do fenótipo cístico renal
(148). Quando metformina foi administrada em conjunto com salsalato, um ativador direto de
AMPK, observou-se uma melhora significante no índice cístico (148), mas o efeito de
metformina mais salsalato não diferiu do de apenas salsalato. Em nosso estudo utilizamos a
dose de 62,5mg/kg/dia e a via intraperitoneal, depois de observar alta mortalidade em doses
maiores. É possível que a gravidade do fenótipo renal de nosso modelo animal tenha mascarado
efeitos benéficos potenciais dessa droga.
Um ponto importante a ser levantado em relação aos achados de nosso estudo é que, a
priori, não poderíamos descartar que as anormalidades detectadas nos corações VV pudessem
ser secundárias à insuficiência renal desenvolvida por tais camundongos. De fato, mostramos
anteriormente que camundongos VV com 18 dias de idade apresentam rins severamente císticos
associados a aumento pronunciado de ureia sérica (108), sugerindo que nossos animais VV com
15 dias de idade também apresentem disfunção renal substancial. Parte de nossos achados em
cardiomiócitos, no entanto, foram obtidos em células neonatais, uma idade em que os
camundongos VV ainda não desenvolveram disfunção renal (11). Esses dados apoiam,
portanto, um papel primário da deficiência cardíaca de Pkd1 nas alterações detectadas nos
cardiomiócitos e corações VV. Um suporte adicional ao papel principal da deficiência de Pkd1
na determinação do fenótipo cardíaco VV baseia-se em um estudo anterior, que revelou que
camundongos Pkd1+/- não císticos, normotensos e com função renal normal, também
desenvolveram disfunção cardíaca significativa (108). Por fim, este mesmo estudo revelou que
a menor fração de ejeção detectada em camundongos VV de 18 dias foi completamente
resgatada pelo nocaute de galectina-3, mesmo na presença de insuficiência renal, sugerindo
fortemente que o desenvolvimento do fenótipo cardíaco do camundongo VV seja independente
do prejuízo de sua função renal (108).
Nossos resultados nos permitem concluir, portanto, que as bases da disfunção cardíaca
do camundongo VV compartilham mecanismos celulares, moleculares e metabólicos com a
patogênese da doença renal cística, incluindo aumento de apoptose e inflamação, regulação
negativa da atividade da AMPK e ACCβ, alterações no metabolismo lipídico e anormalidades
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estruturais e funcionais mitocondriais. Identificamos também um perfil metabólico distinto nos
corações VV, consistente com as alterações metabólicas e mitocondriais observadas. Outros
resultados, no entanto, divergem do fenótipo renal correspondente. Ao contrário dos rins,
mTORC1 é regulado negativamente, a glicose não é direcionada para a glicólise aeróbica e a
glutamina encontra-se aumentada nos corações de animais Pkd1V/V. É possível que diferenças
biológicas entre coração e rim sejam responsáveis, ao menos parcialmente, por comportamentos
moleculares e bioquímicos distintos. De fato, o envolvimento cardíaco não é focal na DRPAD,
não inclui cistogênese, não está relacionado ao transporte epitelial de fluido e os cardiomiócitos
apresentam taxa de proliferação virtualmente nula em corações adultos. Os principais
resultados encontrados neste trabalho encontram-se esquematizados na Figura 22.
Em conjunto, nossos resultados constituem um marco conceitual na compreensão da
patogênese da disfunção cardíaca associada à deficiência de Pkd1 e, dada a natureza de nosso
modelo animal, sugerem que tais alterações possam ser aplicáveis à DRPAD humana. Nossos
resultados devem incentivar estudos futuros desenhados para esclarecer mais profundamente
os distúrbios metabólicos e mitocondriais potencialmente associados à disfunção cardíaca na
DRPAD. Tais passos sequenciais deverão esclarecer se as alterações metabólicas cardíacas
identificadas se constituem em causa ou consequência de outras alterações subjacentes em
corações DRPAD e trazer, por fim, o necessário embasamento científico para o
desenvolvimento de intervenções terapêuticas específicas.
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Figura 22. Representação esquemática da reprogramação metabólica em células e tecidos cardíacos Pkd1V/V. A atividade da AMPK é regulada negativamente nos corações
VV, resultando em diminuição da ACCβ fosforilada, uma enzima chave da oxidação de ácidos graxos (FAO). Os genes fetais cardíacos Nppa e Acta1 estão aumentados,
enquanto a expressão dos genes Cpt1, Pparα e Pgc1α está reduzida, contribuindo para a diminuição da FAO nos cardiomiócitos. A diminuição da FAO pode induzir o uso de
glicose e aminoácidos para alimentar o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa (OXPHOS). Os aminoácidos também podem ser utilizados para sustentar a biossíntese
de metabólitos potencialmente envolvidos no metabolismo lipídico e no estresse oxidativo. Nesse cenário, um conjunto definido de aminoácidos encontra-se diminuído nos
corações VV, diminuindo a atividade da mTORC1. Apoptose e inflamação podem ocorrer devido à permeabilização da membrana externa mitocondrial. O aumentos no consumo
de oxigênio nos cardiomiócitos VV induzem a expressão de Hif1α. ACoA = acetil-CoA, CAC = ciclo do ácido cítrico, CG = complexo Golgi, MCoA = malonil-CoA, FA =
ácido graxo, ER = retículo endoplasmático, MIT = mitocôndria, NU = núcleo e PC2 = policistina-2.
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6.

CONCLUSÕES

- O coração disfuncional Pkd1v/v não apresenta resposta hipertrófica cardíaca na idade
avaliada;
- Inflamação e apoptose participam da patogênese da disfunção cardíaca em
camundongos Pkd1v/v;
- Nosso resultados mostraram diminuição da atividade de AMPK e RPS6 em corações
Pkd1v/v;
- Os nossos resultados sugerem uma diminuição de fosforilação oxidativa de ácidos
graxos em corações Pkd1v/v;
- Nossos achados sugerem manutenção ou reativação do perfil transcricional fetal em
corações Pkd1v/v;
- Nosso resultados revelaram anormalidades estruturais mitocondriais em tecido cardíaco
de camundongos Pkd1v/v;
- Nossos achados mostraram aumento no consumo de oxigênio em resposta à glicose em
tecido cardíaco e cardiomiócitos neonatos Pkd1v/v;
- Alterações no consumo de oxigênio em cardiomiócitos extraídos de neonatos com até 3
dias de vida apoiam um papel primário da deficiência de Pkd1 no fenótipo mitocondrial
alterado.
- Mostramos aumento da expressão do sensor de oxigênio Hif1α em coração Pkd1v/v;
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- Corações Pkd1v/v apresentam uma assinatura de metabólitos distinta dos controles
selvagens, associada principalmente a diminuição de aminoácidos e glicose e aumento de
compostos envolvidos em metabolismo lipídico.
- A diminuição da fosforilação oxidativa de ácidos graxos com a concomitante
diminuição de glicose e aminoácidos nos corações Pkd1v/v, sugerem que estes possam
estar sendo utilizados como substrato energético e, possivelmente, para sustentar a biossíntese
de compostos envolvidos no metabolismo lipídico e no estresse oxidativo.

- Nossos resultados revelaram que diferentemente de células renais com deficiência de
PC1, células cardíacas Pkd1v/v não apresentam aumento de glicólise aeróbica nem de
consumo de glutamina.
- Com base em nossos achados revelamos que drogas que modulam o metabolismo podem
ter efeitos distintos em rim e coração com deficiência de Pkd1.
- A natureza de nosso modelo animal sugere que as alterações metabólicas e mitocondriais
observadas nos camundongos Pkd1v/v devam provavelmente se aplicar a pacientes com
DRPAD.
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