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Resumo 

 

 

Silva BHCS. Caracterização da função dos peptídeos antimicrobianos em dois 

modelos experimentais de lesão renal aguda [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é uma síndrome presente em vários 

contextos clínicos, e está associada a alta morbidade e mortalidade. A creatinina 

sérica é o biomarcador mais utilizado, mas apresenta limitações, uma vez que 

demonstra elevação apenas quando a lesão renal já está instituída. O processo 

inflamatório renal é um componente importante na fisiopatologia da LRA, não 

somente quando decorrente de sepse, mas também na lesão renal de origem 

não-infecciosa. A LRA séptica é uma disfunção orgânica, causada por resposta 

imune desregulada, após a exposição a um patógeno. A resposta imune inicial 

desencadeia uma resposta inflamatória secundária complexa, que leva à lesão 

renal.  A rabdomiólise, por sua vez, é uma síndrome desencadeada por lesão 

extensa do tecido muscular, ocorrendo em diversas condições como no trauma, 

em intoxicações e como efeito adverso a medicamentos. Peptídeos 

antimicrobianos (AMPs) são um grupo de proteínas ancestrais, componentes do 

sistema imune inato, que além de atuarem na lise direta de patógenos, 

apresentam funções importantes na modulação da resposta imune, ainda não 

totalmente esclarecidas. Os AMPs mais estudados são as catelicidinas e as 

defensinas. Utilizando dois modelos experimentais distintos (sepse e 

rabdomiólise), induzimos LRA em camundongos knockout para o gene da 

catelicidina (CRAMP KO) e seus controles selvagens (C57BL/6), a fim de 

investigar potenciais diferenças na resposta imune entre esses diferentes 

modelos. Metodologia: Camundongos knockout para o gene da catelicidina e 

controles selvagens C57BL/6 foram submetidos a rabdomiólise por meio de 

injeção intramuscular de glicerol, após restrição hídrica. Um outro grupo foi 

submetido à sepse, pelo modelo de ligadura e punção cecal (CLP). Um terceiro 

grupo não foi submetido a nenhum modelo experimental (controles saudáveis). 

Foi realizada a dosagem de citocinas e de peptídeos antimicrobianos pelos 

métodos ELISA e Milliplex®, em material coletado desses animais. A lesão renal 

também foi avaliada por histologia, utilizando-se um escore de lesão tubular. 

Resultados: Os animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise apresentaram 

maior mortalidade do que os correspondentes selvagens, o que foi atribuído à 

maior inflamação tecidual renal, comprovada pela maior dosagem de IL-1β, IL-6 

e TNF-α no tecido renal. Não houve diferença significativa nos níveis das 

mesmas citocinas no soro. O modelo de rabdomiólise induziu maior expressão 

de NGAL e β-defensina 3 no tecido renal dos animais CRAMP KO. A maior 



inflamação no grupo rabdomiólise também foi confirmada por histologia. Em 

comparação à sepse, o modelo de rabdomiólise induziu maiores valores de 

creatinina e ureia, embora não tenha havido diferença estatística significativa. 

Discussão: Estudos prévios demonstraram que os camundongos CRAMP KO 

são mais resistentes à sepse. No modelo de rabdomiólise, os animais CRAMP 

KO apresentaram maior mortalidade, associada a maior inflamação renal local, 

sem repercussão sistêmica ou lesão de órgãos à distância. O modelo de sepse 

induziu maior expressão de β-defensina 1 e 3 no tecido renal em ambos os 

grupos, mas não houve diferença estatisticamente significativa. Na sepse, a 

análise dos valores de NGAL e do escore de lesão tubular não mostrou diferença 

entre os grupos. Conclusão: Camundongos CRAMP KO são mais suscetíveis à 

lesão renal induzida pelo modelo de rabdomiólise e apresentam maior 

inflamação tecidual. Entretanto, quando submetidos a um modelo de sepse, são 

mais resistentes. As catelicidinas, portanto, podem induzir respostas 

inflamatórias distintas, até mesmo contraditórias, dependendo do contexto 

celular e patológico subjacentes. 

Descritores: Peptídeos catiônicos antimicrobianos; Catelicidinas; Defensinas; 

Lipocalina-2; Imunidade inata; Inflamação; Lesão renal aguda; Sepse; 

Rabdomiólise. 

  



Summary 

 

 

Silva BHCS. Functional characterization of antimicrobial peptides in two 

experimental models of acute kidney injury [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introduction: Acute kidney injury (AKI) is a syndrome related to various clinical 

situations, and is associated with high morbidity and mortality. Even though 

creatinine is the most frequently used biomarker, it has limitations, since it 

increases only when kidney injury is already established. Inflammation plays a 

major role in AKI pathophysiology, not only when it is associated with sepsis, but 

also in non-infectious diseases. Septic AKI is a frequent organ dysfunction in 

sepsis, a situation where deregulation of the immune response occurs in 

consequence of exposure to pathogens. The initial immune response leads to a 

complex secondary inflammatory response, which triggers renal injury. 

Rhabdomyolysis is a syndrome caused by extensive muscular damage, which 

occurs in various conditions, such as trauma, intoxication and adverse drug 

reactions. Antimicrobial peptides (AMPs) constitute a group of ancestral proteins, 

which integrate the innate immune system. Beyond their capacity to directly kill 

pathogens, they are also able to modulate the immune response, through 

mechanisms not yet fully explained. The most studied AMPs are the cathelicidins 

and the defensins. Using two experimental models (sepsis and rhabdomyolysis) 

we induced AKI in mice, to evaluate potential differences in the immune 

response. Methodology: Wild-type (WT) and cathelicidin-deficient mice 

(CRAMP KO) were subjected to rhabdomyolysis by intramuscular glycerol 

injection, after water deprivation. Another group was submitted to sepsis by the 

cecal ligation and puncture (CLP) model. A third group was not subjected to any 

experimental procedure (healthy controls). Several cytokines and antimicrobial 

peptides were measured by ELISA and Milliplex® methods, in samples collected 

from these animals. Histological evaluation of the kidney tissue was also 

performed, utilizing a tubular injury score. Results: CRAMP KO mice subjected 

to rhabdomyolysis had higher mortality than WT animals. This was attributed to 

a higher renal tissue inflammation, as inferred by the higher local levels of IL-1β, 

IL-6 e TNF-α. The same cytokines showed no statistically significant difference 

in plasma among the study groups. The rhabdomyolysis model induced higher 

NGAL and β-defensin 3 levels in the kidneys of CRAMP KO mice. The histological 

analysis also showed higher inflammation. Compared to sepsis, the 

rhabdomyolysis model induced higher creatinine and urea levels, but there was 

no statistically significant difference. NGAL measures and the tubular injury score 

also showed no difference in septic animals. Discussion: Previous studies 



showed that CRAMP KO mice are more resistant to sepsis. In the rhabdomyolysis 

model, CRAMP KO mice had higher mortality associated to a higher local kidney 

inflammation, with no systemic repercussion or distant organ dysfunction. The 

sepsis model induced higher expression of β-defensin 1 and 3 in the renal tissue 

of both groups, but there was no significant difference in the NGAL levels or in 

tubular injury scores. Conclusion: CRAMP KO mice are more susceptible to AKI 

induced by rhabdomyolysis and have more tissue inflammation. However, they 

are more resistant to the sepsis model. Cathelicidins can induce distinct 

inflammatory responses, even contradictory, depending on the cellular and 

pathological contexts.  

Descriptors: Antimicrobial cationic peptides; Cathelicidins; Defensins; Lipocalin-

2; Immunity, innate; Inflammation; Acute kidney injury; Sepsis; Rhabdomyolysis.  
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1 Introdução 

 

1.1 Lesão Renal Aguda 

1.1.1 Definição e Epidemiologia 

A lesão renal aguda (LRA) é uma síndrome associada à alta morbidade e 

mortalidade, presente em vários contextos clínicos, como nos casos de sepse, 

pós-operatório, efeito de medicamentos ou toxinas, vasculites, doenças renais 

primárias, e nos diferentes tipos de choque, em que frequentemente está 

associada à disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. É um fator de risco para 

doença renal crônica (DRC), e que prolonga a duração de internações por 

diferentes doenças e condições clínicas. (1–6)  

Pacientes com LRA têm maior risco de progredir para DRC terminal, a 

qual reduz a qualidade de vida dos pacientes, e implica em um risco elevado de 

complicações cardiovasculares e diminuição da expectativa de vida. A longo 

prazo, a LRA e suas complicações trazem elevado impacto no sistema público 

de saúde. (4,7–9) 

A incidência anual da LRA é de 2100 casos por milhão de indivíduos. 

Considerando somente a população dos países desenvolvidos (EUA, Europa 

Ocidental, Austrália e Canadá), de aproximadamente 1 bilhão de habitantes, a 

estimativa é de que ocorram 2 milhões de casos de LRA a cada ano, com uma 

expectativa de que 1 milhão e meio de indivíduos sobrevivam à enfermidade 
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aguda. Desses, 15 a 20% evoluem em dois meses para DRC avançada, sendo 

aproximadamente 300 mil casos de DRC em estágio terminal por ano. (10,11) 

Nos países subdesenvolvidos, o menor acesso ao sistema de saúde 

implica em atrasos no diagnóstico e na instituição de tratamento adequado, e 

esse impacto pode ser ainda maior. (12–18)  Além disso, o envelhecimento da 

população, associado ao aumento da prevalência de fatores de risco, tais como 

diabetes mellitus, hipertensão arterial e obesidade, deve levar ao aumento 

desses números. (6,10,14,19) 

A LRA antigamente recebia a denominação de insuficiência renal aguda. 

Os critérios de LRA e DRC foram recentemente revistos pelas diretrizes do 

KDIGO (Kidney Diagnosis Improving Global Outcomes), dando-se maior 

visibilidade ao problema (20,21). De acordo com as diretrizes, o principal critério 

diagnóstico para LRA é um aumento de 0,3 mg/dL na creatinina sérica basal, 

dentro de 48 horas. (20,22)  

Os critérios do KDIGO para classificação da LRA em estágios estão 

representados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Classificação da LRA segundo os critérios do KDIGO. (20) 

Estágio Creatinina sérica Débito urinário 

1 1,5 a 1,9 vezes o valor basal  

   OU  

aumento ≥ 0,3 mg/dL 

< 0,5 mL/kg/h por 6 a 12 

horas 

2 2,0 a 2,9 vezes o valor basal  < 0,5 mL/kg/h por ≥ 12 horas 

3 3 vezes o valor basal 

   OU 

aumento na creatinina sérica ≥ 4 

mg/dL 

   OU  

início de terapia renal substitutiva  

   OU 

em pacientes <18 anos, queda na 

TFG para abaixo de 35 

mL/min/1,73 m³ 

< 0,3 mL/kg/h por ≥ 24 horas 

   OU  

anúria por ≥ 12 horas 

TFG: taxa de filtração glomerular 

 

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a incidência de lesão renal 

aguda em pacientes adultos varia entre 16 e 67%. Essa ampla variação é 

explicada não somente por populações distintas avaliadas em cada estudo, mas 

também, por uma heterogeneidade nas definições de LRA utilizadas como 

critério para recrutamento. A LRA impacta a morbidade na internação em UTI 

em diferentes aspectos: aumenta o tempo de internação, a duração da ventilação 

mecânica, a incidência de infecções secundárias, e a própria mortalidade. (6,23) 
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1.1.2 Critérios diagnósticos – biomarcadores  

A despeito dos avanços na Medicina nas últimas décadas, especialmente 

quanto ao aprimoramento das técnicas de diálise, houve pouco progresso na 

redução da mortalidade da LRA e da DRC. A LRA agrava o curso clínico dos 

pacientes acometidos, por causar uremia, sobrecarga volêmica e distúrbios 

eletrolíticos e do equilíbrio ácido-base. Além disso, os métodos existentes não 

são adequados para o diagnóstico precoce. (2)  

Atualmente, a creatinina sérica é o biomarcador mais utilizado para 

identificação dos casos e para recrutamento em estudos de intervenção. 

Entretanto, ela é considerada inadequada, pois sua elevação ocorre quando a 

lesão renal já está estabelecida. A redução no débito urinário é um marcador 

funcional potencialmente útil, porém, menos utilizado. (24–28) 

Nos pacientes críticos, a oligúria pode resultar apenas de uma resposta 

fisiológica temporária, mas também, ser resultante da hipoperfusão tecidual, ou 

da disfunção renal propriamente dita. Um estudo observacional multicêntrico 

sugeriu que a duração da oligúria tem impacto no desfecho. Pacientes com 

oligúria transitória, como durante a admissão no setor de Emergência, 

apresentaram uma evolução mais favorável, ao passo que os pacientes com 

oligúria persistente apresentaram maior mortalidade na UTI e hospitalar. A 

duração da oligúria esteve diretamente relacionada à necessidade de terapia 

renal substitutiva (TRS), mas ainda são necessários mais estudos para avaliar 

essa relação. (29) 
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Pesquisas têm sido realizadas em busca de um biomarcador mais 

apropriado que a creatinina sérica. (24,25,30–32) O biomarcador renal ideal 

deve ter sensibilidade e especificidade altas, ser capaz de detectar rapidamente 

a lesão – antes mesmo da elevação da creatinina – e apresentar-se em 

concentrações proporcionais à gravidade da lesão. Outras características 

desejadas são: habilidade de identificar o local da lesão, acompanhar a 

progressão ou recuperação, e permitir avaliar o prognóstico. Deve ser facilmente 

quantificável em fluidos biológicos (urina e/ou sangue), com resultados 

confiáveis e reprodutíveis em qualquer tipo de injúria, além de ser comparável 

aos biomarcadores já existentes. (12,25) 

Alguns marcadores vêm sendo avaliados, tais como KIM-1 (Kidney Injury  

Molecule-1) e NGAL (Neutrophyl Gelatinase Associated Lipocalin), em dosagem 

sérica e urinária, e mais recentemente, proteínas de parada do ciclo celular, 

como TIMP-2 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-2) e IGFPB7 (Insulin-like 

Growth Factor-Binding Protein 7), urinárias. No entanto, possuem limitações e 

ainda são pouco acessíveis, e, a médio prazo, a creatinina sérica deve 

permanecer como o exame de preferência para o diagnóstico e o recrutamento 

em estudos. (6,27,33,34)  

 Diferentes regiões do néfron estão associadas a biomarcadores distintos.  

A Figura 1 mostra alguns dos marcadores de lesão em estudo, e os locais de 

origem correspondentes na estrutura do néfron. 
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Figura 1 – Biomarcadores de lesão renal e local de origem no néfron. Os 

marcadores ressaltados em azul são dosados na urina, enquanto os marcadores 

ressaltados em verde são dosados no soro. Adaptado de Koyner e Parikh. (35) 

 

1.1.3 Etiologia – Inflamação e LRA 

As principais causas de LRA são: agentes nefrotóxicos, infecções levando 

à sepse, e lesão pelo mecanismo de isquemia-reperfusão. Os mecanismos 

fisiopatológicos que levam à lesão renal muitas vezes se superpõem: no modelo 

de nefrotoxicidade pela cisplatina, por exemplo, muitas características da LRA 

por isquemia-reperfusão estão presentes. (2)  

A resposta inflamatória tem um papel importante no dano renal, na LRA. 

Células do sistema imune inato e adaptativo, como neutrófilos, células 

dendríticas, macrófagos e linfócitos, estão envolvidas no mecanismo de lesão, 
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tanto na LRA por isquemia-reperfusão, como na lesão renal por nefrotoxicidade. 

Algumas dessas subpopulações também participam do processo de reparo. (36) 

A LRA associada ao mecanismo de isquemia-reperfusão é um modelo 

clássico na compreensão da fisiopatologia. Caracteriza-se por uma perda aguda 

da função renal, geralmente transitória, envolvendo a morte das células 

tubulares, proliferação e inflamação. Duas fases de morte das células tubulares 

ocorrem, sendo a primeira caracterizada por apoptose, necrose e necroptose, 

em que há o dano propriamente dito, e a segunda, em que a apoptose contribui 

para a regeneração e o remodelamento da estrutura tubular renal.(36) 

 Fatores pró-inflamatórios levam à ativação e recrutamento de células do 

sistema imune nos rins lesados. Padrões moleculares associados a dano 

(DAMPs), fatores induzidos por hipóxia (HIF), moléculas de adesão, quimiocinas, 

citocinas e receptores Toll-like estão envolvidos na disfunção do endotélio 

vascular renal. (2,37) 

O epitélio tubular não é um alvo passivo da lesão; suas células contribuem 

ativamente para a inflamação: produzem citocinas pró-inflamatórias e 

quimiocinas como TNF-α, MCP-1, IL-8, IL-6, IL-1β, TGF-β, RANTES (regulated 

upon activation, normal T cell expressed and secreted) e ENA-78 (epithelial 

neutrophil-activating protein 78), que ativam as células inflamatórias. As células 

tubulares também expressam receptores Toll-like, fatores do complemento e 

seus receptores, e moléculas que regulam a atividade dos linfócitos T. (38,39)  

As células tubulares sobreviventes promovem a proliferação do epitélio 

tubular, dependente de fatores de crescimento. A lesão tubular promove a 



Introdução  8 

 

liberação de fatores inflamatórios que levam à fibrose e amplificam a resposta 

inflamatória, o que pode favorecer o sentido da fibrose irreversível, em vez da 

recuperação completa. A recuperação incompleta da lesão renal aguda é mais 

comum quando já se trata de um paciente com DRC, ou quando a LRA é 

reincidente ou grave. (36) 

Baseado nesse conhecimento fisiopatológico e nos fatores 

epidemiológicos, acredita-se que a LRA e a DRC sejam apresentações de uma 

mesma doença. Ambas possuem fatores de risco em comum, e uma aumenta o 

risco de ocorrência da outra. (40,41) 

A Figura 2 mostra como LRA e DRC estão relacionadas, compartilhando 

fatores de risco e desfechos em comum. 

 

Figura 2 – Fatores de risco, modificadores da doença e desfechos associados à 

LRA e à DRC. Adaptado de Chawla et al. (40) 
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Até o momento, não existe uma terapia farmacológica capaz de evitar ou 

curar a LRA. O tratamento envolve a estabilização hemodinâmica, evitar drogas 

e substâncias nefrotóxicas, e manejar as complicações. (42) A terapia renal 

substitutiva (TRS) segue como objeto de debates, quanto à técnica, dose e 

duração das sessões de diálise, e quanto ao momento adequado para o seu 

início, uma vez que não é isenta de riscos, dentre os quais: trombose, arritmias, 

eventos cardiovasculares, infecções e complicações da anticoagulação. (43–48) 

Medidas de prevenção e métodos para o diagnóstico precoce constituem 

a melhor forma de reduzir o impacto dos danos causados pela LRA, e por isso, 

são um importante foco de pesquisas. Alguns autores têm proposto uma 

abordagem guiada por metas, em pacotes ou bundles, como é feito atualmente 

no tratamento da sepse, para aumentar a atenção dos profissionais de saúde e 

intensificar os cuidados. (42,49)  

 

1.2 Sepse  

1.2.1 Definição e Epidemiologia 

Sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma 

resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Choque séptico ocorre em 

pacientes com sepse que apresentam disfunção circulatória e do metabolismo 

celular, levando à maior mortalidade. (50) 
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O primeiro consenso do ACCP/SCCM (American College of Chest 

Physicians/Society of Critical Care Medicine) sobre a sepse foi realizado em 

1991. A percepção de que a sepse era uma causa crescente de mortalidade fez 

com que os especialistas realizassem um consenso para unificar as 

terminologias e aumentar a atenção ao tema. A sepse era definida como um 

quadro de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (Systemic Inflammatory 

Response Syndrome, SIRS), desencadeado por uma infecção confirmada. (51)  

Os critérios de SIRS estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Critérios de SIRS. Adaptado de Bone et al. (51) 

Temperatura corporal >38°C ou <36°C 

Frequência cardíaca acima de 90 bpm 

Hiperventilação, evidenciada por uma frequência respiratória acima de 20 ipm 

ou PaCO2 abaixo de 32 mmHg 

Leucocitose acima de 12000 células/L ou leucopenia abaixo de 4000 células/L, 

ou presença de >10% neutrófilos jovens 

bpm: batimentos por minuto; ipm: inspirações por minuto; PaCO2 pressão arterial parcial 

de gás carbônico 

 

Uma estratificação em sepse, sepse grave e choque séptico era realizada, 

de acordo com a gravidade do quadro. Sepse grave era a denominação utilizada 

para um quadro de sepse associado à disfunção orgânica, hipoperfusão e 

hipotensão arterial. Choque séptico era definido como um subgrupo da sepse 

grave, em que a hipoperfusão persistia, a despeito da ressuscitação volêmica, 

demandando o uso de vasopressores. (51) 
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Em 2016, foi publicado o último consenso referente ao tema, o Sepsis-3. 

Segundo o Sepsis-3, o diagnóstico da sepse passou a ser realizado pelo 

aumento de dois ou mais pontos no escore SOFA (Sequential Organ Failure 

Assessment). (52) A classificação em sepse grave caiu em desuso, sendo 

considerada como supérflua, e não se utilizam mais os sinais de SIRS para o 

diagnóstico, por serem considerados dúbios. Essa nova classificação tem sido 

amplamente criticada, devido ao pouco conhecimento do escore SOFA fora do 

ambiente de UTI. Para facilitar o diagnóstico, o qSOFA foi proposto como uma 

abordagem simplificada, baseando-se em três quesitos: nível de consciência, 

frequência respiratória e função renal. (52–54) 

A Tabela 3 mostra os critérios do SOFA, enquanto a Tabela 4 demonstra 

os critérios do qSOFA. 

 

Tabela 3 – Critérios do escore SOFA. Adaptado de Singer et al. (52) 

 0 1 2 3 4 

PaO2/FiO2 ≥ 400 300 a 399 200 a 299 100 a 199 ≤ 100 

Plaquetas (x103/µL) ≥ 150 100 a 149 50 a 99 20 a 49 ≤ 20 

Bilirrubinas (mg/dL) < 1,2 1,2 a 1,9 2 a 5,9 6 a 11,9 ≥ 12  

Pressão arterial PAM ≥ 70 

mmHg 

PAM < 70 

mmHg 

Dopa1 ≤ 5 

ou 

dobutamina 

Dopa1 

5,1 a 15 

ou 

Nora2 ≤ 0,1 

Dopa1 > 15 

ou 

Nora2 > 0,1 

Glasgow 15 13 ou 14 10 a 12 6 a 9  < 6 

Creatinina (mg/dL) 

e/ou  

diurese (mL/dia) 

Cr < 1,2 Cr 1,2 a 1,9 Cr 2 a 3,4 Cr 3,5 a 4,9 

ou 

Diurese < 500 

Cr > 5 

ou 

Diurese < 200 

1: Dopamina em mcg/kg/min              2: Noradrenalina em mcg/kg/min 
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Tabela 4 – Critérios do qSOFA. Adaptado de Singer et al. (52) 

Frequência respiratória ≥ 22 ipm 1 

Alteração no estado mental  1 

Pressão arterial sistólica ≤ 100 mmHg 1 

ipm: inspirações por minuto  

 

A despeito do debate sobre a definição ideal, sepse e choque séptico 

constituem um dos principais problemas de saúde mundiais, acometendo 

milhões de indivíduos a cada ano. Sepse é uma das principais causas de doença 

crítica, e sua incidência vem aumentando. Um grande estudo, baseado em 

registros de internação e óbito em diferentes países, estimou a incidência 

mundial de sepse em 48,9 milhões de indivíduos em 2017, com um número de 

11 milhões de óbitos atribuíveis à sepse naquele mesmo ano. Em alguns locais, 

a mortalidade pela sepse decresceu, estando entre 18 e 25%, mas ainda é mais 

elevada que a taxa de mortalidade global nas UTIs. (55)  

Em geral, os estudos mostram uma mortalidade média de 25 a 33%, 

sendo maior em localidades com escassez de recursos. Esses números podem 

estar subestimados devido à inexistência de um código único na CID-10 para a 

sepse, além da heterogeneidade nos registros de óbito em diferentes 

localidades, com provável subnotificação. (55–57)  

No Brasil, os levantamentos têm mostrado um aumento progressivo nos 

casos de sepse nas UTIs, passando de 19,4% do total de internações, em 2010, 

para 25,2%, em 2016. Além disso, a mortalidade é elevada. Dados nacionais 

obtidos entre 2001 e 2003 demonstraram taxas de mortalidade de pacientes com 
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sepse grave entre 34,4 e 37,7%, chegando a valores entre 52,2 e 65,3%, em 

pacientes com choque séptico. Nas últimas décadas, observou-se uma queda 

na mortalidade média, passando de 39%, em 2010, para 30% em 2016. Contudo, 

ainda há uma grande heterogeneidade entre as regiões do Brasil, e entre os 

sistemas público e privado. Foi evidenciada uma redução significativa de 

mortalidade nos hospitais privados (47,6% para 27,2%); todavia, isso não foi 

observado nos hospitais públicos (61,3% para 54,5%). (58–60) 

 

1.2.2 Diagnóstico e tratamento 

Sepse é uma emergência médica, uma vez que o prognóstico dos 

pacientes depende do diagnóstico precoce e do manejo adequado nas primeiras 

horas da manifestação do quadro. (61,62) 

A medida prioritária nos casos de sepse é a expansão volêmica, devendo 

ser iniciada com a infusão de ao menos 30 mL/kg de cristaloide nas primeiras 3 

horas, seguida de novas infusões de fluidos, de acordo com o status 

hemodinâmico. Objetiva-se, primariamente, atingir uma pressão arterial média 

(PAM) de 65 mmHg. Vasopressores podem ser necessários para atingir essa 

meta pressórica, uma vez que períodos de hipotensão são extremamente 

deletérios. Atualmente, há evidências de que não se deve esperar o término da 

expansão volêmica para iniciar o vasopressor, se o paciente mantiver hipotensão 

sustentada. (52,63) 

O vasopressor de escolha é a noradrenalina. Estudos mais recentes têm 

considerado a necessidade de individualizar os alvos pressóricos, uma vez que 
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pacientes previamente hipertensos dependem de uma pressão arterial mais 

elevada para manutenção da perfusão, em decorrência de uma regulação 

tecidual alterada. (64,65)  

A pressão arterial média assegura a perfusão tecidual. Órgãos críticos, 

como o cérebro ou os rins, possuem um certo grau de proteção quanto à 

hipotensão sistêmica, devido à autorregulação da perfusão regional. Contudo, 

abaixo de um valor limite de PAM, a perfusão passa a ser linearmente 

dependente da pressão arterial. A representação gráfica encontra-se na Figura 

3. (64) 

Figura 3 – Relação entre pressão arterial e perfusão tecidual. A curva 

relacionada à inflamação é um modelo teórico. Adaptado de Kato e Pinsky. (64) 

 

O diagnóstico da sepse se inicia pela suspeita clínica. Programas de 

reconhecimento e atenção aos sinais de alarme parecem melhorar o 
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prognóstico, uma vez que o rastreamento está associado ao início precoce do 

tratamento. A falta do reconhecimento precoce atrasa a instituição de terapia no 

tempo adequado. (61,62) 

Culturas dos focos possíveis, incluindo um par de hemoculturas, 

aeróbicas e anaeróbicas, devem ser coletadas antes do início da terapia 

antimicrobiana. Urina, secreção traqueal, líquor, líquido peritoneal e outros 

fluidos biológicos devem ser coletados conforme a história e o quadro clínico do 

paciente. A obtenção das culturas antes do início do tratamento aumenta as 

chances de recuperação do agente infeccioso, uma vez que elas podem se 

tornar estéreis dentro de minutos a horas da primeira dose do antimicrobiano 

adequado. (50,52,66) 

 

1.2.3 LRA associada à sepse 

A sepse é um dos principais fatores de risco para LRA. Em países 

desenvolvidos, é a principal causa de lesão renal aguda, sendo responsável por 

26 a 50% de todos os casos de LRA, anualmente, em adultos e crianças. A título 

de comparação, doenças renais primárias são responsáveis por 7 a 10% dos 

casos. (67)  

A LRA associada à sepse é a principal causa de hemodiálise nos 

pacientes críticos, e sua incidência aumenta proporcionalmente à gravidade do 

quadro de sepse. (23,68) A sepse implica em um custo elevado ao sistema de 

saúde, o qual pode ser agravado pela ocorrência de LRA, tanto pelas terapias 

necessárias para o seu manejo, quanto pelo tempo maior de internação em UTI, 



Introdução  16 

 

incidência de re-hospitalização e ventilação mecânica. (67,69) A porcentagem 

média de pacientes críticos com LRA associada à sepse que necessitam de 

diálise é de 15 a 20%. (68) 

Embora a fisiopatologia da LRA associada à sepse ainda não seja 

totalmente compreendida, sabe-se que representa uma classe distinta de LRA, 

com mecanismos hemodinâmicos, inflamatórios e imunológicos específicos. (23) 

Assim como não há uma terapia única efetiva para a sepse, também não 

há uma medida única que modifique a história natural da LRA a ela associada, 

e nem tampouco uma droga eficaz para sua prevenção ou tratamento. O 

tratamento consiste em um conjunto de medidas que compreende: identificação 

dos fatores de risco, diagnóstico precoce e instituição da antibioticoterapia em 

tempo hábil, otimização hemodinâmica e volêmica e vigilância das possíveis 

consequências a longo prazo, além da terapia dialítica quando indicada. (69) 

Os protocolos defendem que o tratamento da sepse seja guiado por 

metas. Pacotes ou bundles ajudam na orientação das etapas a serem seguidas. 

(50,52,66) 

O início de antibioticoterapia precoce é uma dessas metas. (50,66) Além 

da maior mortalidade, o atraso na administração de antibióticos é um fator 

independente para o desenvolvimento de LRA. Quanto mais tardio o início da 

antibioticoterapia, maior o risco de LRA, especialmente após o desenvolvimento 

de hipotensão arterial. (23) 

As populações sob maior risco de LRA associada à sepse são idosos, 

mulheres, e portadores de comorbidades, como DRC, diabetes mellitus, 
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insuficiência cardíaca, neoplasias e doença hepática. Algumas infecções 

também conferem maior risco de LRA, como infecções de corrente sanguínea, 

endocardite infecciosa e infecções abdominais e do trato urinário. (23) 

Quando comparada à LRA não séptica, a LRA associada à sepse 

apresenta uma maior gravidade de doença (maiores scores de SOFA e APACHE 

II nos estudos), mais anormalidade nos marcadores inflamatórios, mais oligúria 

e maior elevação da creatinina em comparação ao valor basal. (67) Há maior 

necessidade de infusão de fluidos, mas também maior balanço hídrico positivo 

acumulado, que é um marcador de gravidade. O balanço hídrico excessivamente 

positivo leva não somente à sobrecarga do sistema cardiovascular, mas também 

à maior dificuldade de cicatrização de feridas, disfunção do trato gastrointestinal, 

e maior incidência de edema pulmonar com necessidade de ventilação 

mecânica. (70–72) 

 A LRA associada à sepse tem prognóstico pior que a LRA não séptica. 

Além disso, quanto maior a gravidade do quadro séptico, maior a incidência de 

diálise. Em pacientes internados por sepse, a incidência de diálise é de 24%, 

enquanto, nos casos de choque séptico, a incidência é de 89%. (68) 

A ocorrência da LRA associada à sepse geralmente se dá no início da 

doença crítica, dentro de 24 horas da admissão na UTI. Em muitos casos, ela já 

se mostra presente dentro das primeiras seis horas. Por outro lado, a 

recuperação da função renal dentro de 24 horas se associa com melhor 

prognóstico, incluindo maior sobrevida. (73)  
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A Figura 4 mostra a interrelação fisiopatológica entre sepse e LRA, na 

LRA associada à sepse, demonstrando que há fatores em comum ao seu 

desenvolvimento, e que propagam as complicações.  

 

Figura 4 - Interação fisiopatológica entre sepse e LRA, na LRA associada à 

sepse. Adaptado de Romanovsky. (74) 

 

O conhecimento incompleto sobre a fisiopatologia da LRA associada à 

sepse pode contribuir para a mortalidade elevada mortalidade. Inicialmente, a 

LRA séptica era atribuída à hipotensão sistêmica, vasoconstrição renal e lesão 

pelo mecanismo de isquemia-reperfusão. Atualmente, sabe-se que a LRA 

induzida pela sepse ocorre no contexto de disfunção microvascular, com 

liberação de citocinas, inflamação, e adaptação do consumo energético dos 

órgãos ao estresse celular. Em vez de hipoperfusão renal, ocorre alteração 

importante na distribuição do fluxo sanguíneo na microvasculatura, uma vez que 
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parece haver LRA mesmo no contexto de vasodilatação e aumento do fluxo 

sanguíneo renal. (75) 

 

 

1.2.4 Sepse e Inflamação 

A lesão celular na sepse é mediada por fatores inflamatórios derivados de 

patógenos (PAMPs ou Pathogen Associated Molecular Patterns) e células 

imunológicas ativadas (DAMPs ou Damage Associated Molecular Patterns). 

DAMPs e PAMPs presentes nos tecidos são reconhecidos pelas células do 

sistema imunológico e também pelas células epiteliais e parenquimatosas, por 

meio de receptores transmembrana ou intracitoplasmáticos, chamados de 

Pathogen Recognition Receptors, ou PRRs. 

Os PRRs compõem uma família que pode ser dividida em receptores de 

localização subcelular, incluindo os receptores Toll-like (TLRs), receptores 

transmembrana, agentes protetores do citoplasma e receptores NOD-like. 

Promovem a ativação de células imunes, produção e secreção de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-1-β e IL-6), quimiocinas, metabólitos do ácido 

araquidônico, ativação de células T, e da cascata extrínseca de coagulação. 

Em quadros favoráveis, a resposta imune é controlada pelos próprios 

PRRs, levando à inibição da sinalização intracelular relacionada aos TLRs, 

neutralização de citocinas pró-inflamatórias e produção de citocinas anti-

inflamatórias, além de silenciamento dos genes pró-inflamatórios. (75) 
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A resposta desbalanceada que ocorre em alguns pacientes faz com que 

a resposta inflamatória se torne excessiva e danosa. Isso leva à ativação da via 

extrínseca da coagulação e formação de trombina ativada, ampliando a resposta 

trombótica pela ativação da via intrínseca da coagulação. Ocorre também uma 

redução nos inibidores da coagulação, como a proteína C ativada, havendo 

aumento do consumo e dano endotelial, e inibição da fibrinólise levando à 

formação de microtrombos, culminando na disfunção multiorgânica. (75) 

 

1.3 Rabdomiólise 

1.3.1 Definição e Epidemiologia 

Rabdomiólise é uma síndrome causada por dano muscular e liberação de 

mioglobina no sangue. Várias condições clínicas podem causar rabdomiólise, 

como trauma, queimaduras, exercício extenuante, hipertermia, intoxicações, 

acidentes com animais peçonhentos, crise convulsiva, isquemia de membros, 

alterações metabólicas e medicamentos. (76) Outras causas menos comuns 

incluem endocrinopatias e deficiência de enzimas musculares. (77) 

A gravidade das manifestações é ampla, havendo desde casos 

assintomáticos, até a disfunção múltipla de órgãos e coagulação intravascular 

disseminada. A lesão renal é uma complicação grave da rabdomiólise, e pode 

gerar outras consequências clínicas. No entanto, é passível de prevenção. (77) 

Estudos mostram que a incidência de LRA em pacientes com 

rabdomiólise varia de 10 a 50%, e a rabdomiólise é responsável por 5 a 25% de 
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todos os casos de LRA.  A mortalidade desses pacientes pode variar de 7 a 80%, 

sendo mais elevada naqueles com disfunção multiorgânica. Pacientes que 

evoluem com LRA têm uma mortalidade aproximada de 20%. (77,78)  

Vítimas de trauma correspondem à maioria dos casos; cerca de 85% dos 

pacientes com lesões traumáticas evoluem com algum grau de rabdomiólise. 

(77) 

 

1.3.2 Diagnóstico e LRA associada à rabdomiólise 

Para a prevenção adequada, é necessário reconhecer os fatores de risco 

e as possíveis complicações. Alguns estudos avaliaram o valor da CPK como 

um fator prognóstico na gravidade da lesão renal aguda. Uma metanálise 

publicada em 2016 mostrou que há correlação entre o valor de CPK e a 

ocorrência de LRA, embora a heterogeneidade dos estudos não permitisse 

determinar o nível de CPK adequado como limiar. (79) A CPK tende a ser mais 

elevada em vítimas de trauma por esmagamento, e alguns estudos mostram que 

pacientes com CPK acima de 15000 apresentam risco mais elevado de 

evoluírem com LRA. (80) 

Ainda é controverso se a dosagem sérica de mioglobina pode ser um 

potencial preditor de LRA por rabdomiólise, e a dosagem de CPK continua sendo 

o exame mais acessível. Como a triagem baseada apenas nos valores de CPK 

pode ser falha, sugere-se que seja realizada em conjunto com outras medidas, 

como nível sérico de ácido úrico e potássio. (79) 
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O metabolismo do heme tem grande importância na fisiopatologia da 

lesão renal aguda associada à rabdomiólise. O heme é um grupo prostético 

constituído por um átomo de ferro envolvido por um anel tetrapirrólico, e é 

essencial na constituição de diversas proteínas envolvidas na função e 

metabolismo celulares. (81) 

A fisiologia e fisiopatologia do heme estão associadas ao metabolismo do 

ferro e à lesão renal em diversos aspectos. O heme livre pode levar à lesão renal. 

O heme presente no citocromo P450 é uma fonte de ferro, que leva à lesão 

oxidativa nos insultos hipóxicos e nefrotóxicos. (81) 

 

1.3.3 Metabolismo do heme 

A molécula do heme tem capacidade de carrear oxigênio, óxido nítrico e 

monóxido de carbono, e de transferir elétrons. Em sua forma livre, o grupo heme 

é insolúvel e potencialmente tóxico devido à sua biorreatividade e efeitos pró-

oxidantes.  

O heme está presente na mioglobina e na hemoglobina, nas enzimas dos 

citocromos mitocondriais (promovendo transferência de elétrons e gerando 

gradiente de prótons), em enzimas como a óxido nítrico sintase, guanilato ciclase 

e prostaglandina sintase, e nas enzimas do citocromo P450, envolvidas na 

metabolização de substâncias tóxicas endógenas e exógenas. Também está 

presente em enzimas antioxidantes como a catalase e peroxidases, enzimas 

oxidantes como NADPH oxidase, em alguns reguladores de transcrição e 
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tradução, e nas fosfodiesterases, que regulam os níveis de nucleotídeos cíclicos, 

com consequente envolvimento na sinalização celular. (81) 

O processo de síntese do heme ocorre em todas as células nucleadas, 

tendo início e fim na mitocôndria. Glicina e succinil coenzima A se condensam 

para formar o ácido aminolevulínico (ALA), sob ação da enzima mitocondrial 

ALA-sintase. No citosol, o ALA é o substrato inicial para várias reações, que 

geram sequencialmente o porfobilinogênio, hidroximetilbilano, uroporfirinogênio 

III e coproporfirinogênio III. O coproporfirinogênio III é descarboxilado na 

mitocôndria, gerando protoporfirina IX, na qual o ferro é inserido, resultando na 

formação do heme. O heme exerce feedback negativo na ALA-sintase, que é a 

enzima limitante na formação do heme. 

O córtex renal, especialmente no túbulo proximal, possui grande 

capacidade de síntese do heme, comparado à medula, o que está relacionado à 

atividade do citocromo P450. A ALA-sintase no rim, comparada ao fígado, é 

menos modificável por estímulos externos, o que faz com que a produção do 

heme no rim seja praticamente inalterada por substâncias excretadas ou 

detoxificadas por ele, garantindo um aporte para a incorporação das proteínas 

ligadas ao heme, incluindo as relacionadas ao citocromo P450.  

Em processos patológicos, o nível de heme no rim pode estar aumentado. 

Lesões isquêmicas ou nefrotóxicas desestabilizam as proteínas intracelulares 

que contêm o heme, aumentando seu conteúdo intracelular. Esse aumento do 

conteúdo do heme no rim também pode derivar de proteínas extrínsecas ao 

órgão, como no caso da mioglobina liberada em lesões musculares, ou da 

hemoglobina de hemácias lisadas. Essas proteínas são recebidas e 
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incorporadas pelo rim através dos receptores megalina/cubulina, sendo oxidadas 

e desestabilizadas, liberando o heme, que passa a ser acumulado nas células. 

A característica lipofílica do heme faz com que ele se permeie pelas membranas 

celulares e permite a sua distribuição pelo sistema canalicular intracelular. (81) 

 A inibição da proteólise aumenta os níveis de mioglobina nas células 

renais, e a inibição da degradação do heme compromete a função renal. (82)  

 A Figura 5 ilustra o processo fisiológico e fisiopatológico da metabolização 

do heme, que têm implicações na gênese da LRA associada à rabdomiólise.  

 

 

Figura 5 – Processo fisiológico e fisiopatológico de metabolização do heme. 

Adaptado de Tracz et al. (81) 

 

Diferentes mecanismos estão envolvidos na gênese da lesão renal aguda 

pelos componentes liberados pela lesão muscular: 
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• vasoconstrição e hipoperfusão devidas à ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, aumento no nível de vasopressina circulante 

e aumento da atividade simpática, bem como formação de microtrombos 

glomerulares e diminuição da síntese intrarrenal de prostaglandinas 

vasodilatadoras, além de sequestro de fluidos nos tecidos lesados 

• acúmulo de mioglobina e derivados do heme, que levam à obstrução dos 

túbulos, vasoconstrição, inflamação e lesão tubular em resposta ao 

estresse oxidativo (83–85) 

 Um componente isquêmico da lesão está representado pela hipoperfusão 

renal, enquanto a mioglobina liberada promove nefrotoxicidade, por meio do 

aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, peroxidação lipídica e 

necrose tubular. O ferro liberado a partir do heme promove a produção de 

espécies reativas de oxigênio e a peroxidação lipídica, e o aumento da produção 

renal e sistêmica da angiotensina II, endotelina e TGF-β pode dificultar a sua 

recuperação completa. O fator nuclear κβ (NF- κβ) e MAP quinases podem ser 

ativados pelo estresse oxidativo, e induzir a síntese de substâncias inflamatórias 

que promovem e intensificam a lesão renal.  

A heme oxigenase-1 é uma enzima induzível, cuja expressão é 

habitualmente baixa nos túbulos renais, sendo ativada por estressores como 

hipóxia ou hiperóxia, isquemia, inflamação, estresse oxidativo e metais pesados. 

A heme oxigenase-2 é uma enzima constitutiva, e é expressa principalmente na 

rede vascular pré-glomerulares e no néfron distal. (82) 
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 Efeitos protetores da heme oxigenase-1 estão bem descritos em modelos 

animais de LRA, por meio da modulação do estresse oxidativo, inflamação, 

autofagia e controle da progressão do ciclo celular. Parte desses mecanismos 

está relacionada aos subprodutos da reação da heme-oxigenase: ferro, 

pigmentos biliares e monóxido de carbono. Estudos têm avaliado a indução da 

heme oxigenase-1 na LRA como um possível alvo terapêutico. (86) 

 

1.4 Modelos experimentais de lesão renal aguda 

Modelos experimentais de lesão renal aguda permitem o estudo dos 

mecanismos fisiopatológicos e imunológicos envolvidos, podendo auxiliar no 

desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e alvos terapêuticos. (2,87,88) 

A maior parte desses modelos experimentais é realizada em 

camundongos e ratos, que compartilham 99% dos genes com os seres humanos. 

(89) 

Os modelos clássicos de lesão renal aguda compreendem:  

• o modelo de isquemia-reperfusão, em que uma lesão pré-renal é 

desencadeada por redução do fluxo sanguíneo, a qual leva a uma lesão 

parenquimatosa subsequente;  

• os modelos de nefrotoxicidade, em que se utilizam toxinas exógenas ou 

endógenas;   

• os modelos de LRA associada à sepse; 
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• os modelos de obstrução do trato urinário, em que uma obstrução ao 

fluxo urinário (lesão pós-renal) leva a uma lesão parenquimatosa. 

(11,88) 

Modelos experimentais são úteis para identificar os mecanismos 

moleculares de lesão renal, mas são falhos em simular os demais componentes 

da LRA nos seres humanos, devido a fatores complexos como idade, presença 

de DRC e outras comorbidades preexistentes. O desenvolvimento de modelos 

animais em contextos específicos para o esclarecimento da LRA em humanos é 

necessário, levando em consideração condições clínicas como diabetes, 

envelhecimento, obesidade, câncer e DRC. (11) 

A grande maioria dos estudos recentes bem sucedidos consistiu em 

avaliar a efetividade de um método de profilaxia de lesão renal, com o uso de 

um agente protetor antes de um evento isquêmico, séptico ou nefrotóxico. (27) 

Poucos modelos experimentais incluem também insultos pós-exposição. A 

principal deficiência desses modelos experimentais de LRA é de que eles não 

incluem um componente tardio de prevenção secundária ou tratamento. (11) 

Na prática clínica, muitas vezes, a LRA não é identificada antes de um ou 

mais dias após o insulto. Existem poucos casos em que a causa da LRA é um 

insulto único programado e previsível, como no caso da lesão renal induzida por 

contraste, ou após cirurgia cardiovascular. (46,90,91)  A maioria dos casos de 

LRA é desencadeada por insultos múltiplos: isquemia, inflamação, 

nefrotoxicidade, ocorrendo frequentemente em pacientes que já apresentam 

comorbidades que os predispõem à doença renal. (10,11) 
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Ainda assim, os modelos são importantes na compreensão da 

fisiopatologia. 

 

1.5 Modelo de LRA associada à sepse 

Modelos de LRA séptica e não-séptica têm características fisiopatológicas 

distintas. A LRA séptica é uma manifestação sistêmica da sepse após a 

exposição a antígenos exógenos como os pertencentes a bactérias ou vírus. A 

resposta imune inicial desencadeia uma resposta inflamatória secundária 

complexa, que leva à lesão renal. (2) 

Os modelos animais de LRA associada à sepse envolvem o procedimento 

de ligadura e punção cecal (CLP, cecal ligation and puncture), ou o uso de 

injeção intraperitoneal de lipopolissacarídeos bacterianos (LPS), sendo mais 

frequentemente utilizados em camundongos ou ratos. Tratam-se de modelos 

que reproduzem melhor a lesão renal aguda, com animais servindo para estudo 

dentro de 72 a 96h, e, portanto, sendo de uso limitado quanto ao estudo sobre a 

progressão de LRA para DRC. (22) 

A interação do hospedeiro com bactérias é um fenômeno comum, mas a 

ocorrência de infecção e complicações sistêmicas não é a regra, por haver um 

equilíbrio entre os fatores de defesa do hospedeiro e os fatores de virulência dos 

agentes infecciosos. Situações de desequilíbrio desses fatores, como dentro do 

ambiente hospitalar, especialmente nas UTIs, além de doenças crônicas e do 

uso de antimicrobianos, podem propiciar um quadro infeccioso. 
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Os mecanismos adaptativos da resposta do hospedeiro na sepse são de 

natureza complexa, e a resposta imune e inflamatória medeia as alterações 

funcionais, fornecendo a base fisiopatológica para as manifestações clínicas da 

doença. Apesar de ainda estarmos distantes de uma boa compreensão da 

doença, importante progresso em relação à compreensão da fisiopatologia da 

sepse vem sendo realizado, destacando-se o mecanismo de reconhecimento de 

antígenos bacterianos e uma compreensão melhor das vias de sinalização 

celular. 

A ligação do LPS à proteína ligante de LPS (LBP) e ao CD14 nas células 

do túbulo proximal desencadeia uma resposta celular local via complexos 

receptor Toll-like 4 (TLR-4)-MD-2, que juntamente com as respostas 

semelhantes desencadeadas nas células extrarrenais, promove a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α, IL-1 e IL-6, que levam ao dano celular 

renal. A produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio e a liberação 

de óxido nítrico levam a alterações hemodinâmicas que contribuem para a LRA. 

Até o momento, nenhuma intervenção realizada nos modelos murinos de LRA 

por LPS mostrou ser efetiva em humanos. (22) 

 

1.6 Modelo de LRA associada à rabdomiólise 

 A síndrome da rabdomiólise pode ser induzida pela injeção intramuscular 

de glicerol, que leva a um aumento da mioglobina circulante. Diversos 

mecanismos estão associados, incluindo vasoconstrição renal, acidose e 
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acidúria, obstrução tubular e toxicidade direta da mioglobina sobre a célula 

tubular. (83) 

Rabdomiólise é uma síndrome em que a lesão do músculo esquelético 

leva à liberação de proteínas e compostos tóxicos na circulação. A LRA é uma 

complicação comum, sendo relacionada à elevada mortalidade. Sabe-se que a 

inflamação e o dano oxidativo são as duas maiores causas da LRA induzida por 

rabdomiólise. (78,92) 

Para simular o quadro apresentado em humanos, camundongos ou ratos 

são privados de água por 24h, e após, recebem uma injeção intramuscular de 

solução de glicerol a 50%, em soro fisiológico (NaCl a 0,9%) na dose de 8 a 10 

mL/kg.(88) 

O glicerol aumenta o nível sérico dos metabólitos do heme e o conteúdo 

total do heme no fígado e nos rins. Além disso, reduz o conteúdo de glutationa 

reduzida e atividade da catalase. Após a injeção do glicerol, a atividade da heme 

oxigenase aumenta no fígado após 2 horas, e nos rins, após 6 horas. (76)  

Após a injeção intramuscular da solução de glicerol no modelo animal 

experimental, observa-se uma rápida redução no fluxo sanguíneo renal. A lesão 

traumática do músculo leva ao sequestro de fluidos no tecido, com redução do 

volume plasmático circulante e promovendo uma hipovolemia relativa. (93) 

Em resposta, ativam-se os mecanismos homeostáticos para manutenção 

do volume circulante, com ativação do sistema nervoso simpático e do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona. A reposição volêmica precoce é a medida mais 
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importante para prevenção da lesão renal aguda, corrigindo a hipovolemia, e 

promovendo a excreção da mioglobina. (93) 

No entanto, outros mediadores vasoativos também estão envolvidos na 

redução do fluxo sanguíneo renal e na gênese da lesão. As caspases são uma 

família de cistinoproteases, que são ativadas no processo patológico relacionado 

à LRA. Estão relacionadas à inflamação, apoptose, e ao controle do ciclo celular. 

A necroptose, uma modalidade de necrose relacionada à fosforilação da proteína 

MLKL (mixed lineage kinase domain-like) é o padrão predominante de morte da 

célula tubular. Na LRA experimental induzida pelo glicerol, o aumento na 

concentração de TNF-α desencadeia a indução da necroptose. Além do papel 

central dos macrófagos, linfócitos T e células dendríticas, foi demonstrado o 

envolvimento de inflamassomos. (94,95) 

 A ativação do inflamassomo em resposta aos sinais de dano compreende 

um processo de dupla sinalização. O sinal 1 se inicia com o reconhecimento de 

LPS ou outro PAMP, por meio de PRRs como Toll-like, e induz a expressão de 

pró-IL-1β e pró-IL-18. O sinal 2 corresponde à fase de ativação, levando à 

oligomerização do complexo do inflamassomo, ativação da caspase-1 e à 

liberação das citocinas IL-1β e IL-18. (95) 

 

1.7 Peptídeos antimicrobianos 

 Os seres humanos e outros animais estão em constante contato com 

microrganismos, e têm suas superfícies mucosas colonizadas por uma 

microbiota complexa (96–99). Essa íntima relação com os microrganismos os 
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torna vulneráveis a invasões e infecções, e evolutivamente, fatores locais de 

defesa foram essenciais para a sobrevida, protegendo a superfície das mucosas.  

 Os mecanismos de defesa contra infecção em mamíferos abrangem o 

sistema imune inato e adaptativo, além de barreiras cutâneas e fatores físicos, 

tais como pH das mucosas, composição iônica, fluxo urinário. (97,98) 

O sistema imune inato é essencial para a sobrevivência da espécie 

humana, uma vez que microrganismos potencialmente patogênicos têm rápido 

potencial de proliferação, e o sistema imune adaptativo possui um tempo de 

resposta tardio. (100)  

Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são proteínas constituintes do 

sistema imune inato. A produção dessas moléculas vem ocorrendo em 

coevolução com os microrganismos ao longo de milhões de anos. Constituem 

um grande grupo de compostos produzidos por organismos multicelulares e 

estão presentes nos seis reinos. Estes peptídeos formam um componente da 

resposta imune inata, primitivo e conservado geneticamente, ao longo da 

evolução das espécies. Proporcionam proteção contra patógenos ambientais, 

agindo frente a um grande número de microrganismos, incluindo bactérias, 

fungos e vírus. Além disso, também foram descritos AMPs com propriedade 

antitumoral. (100–103)   

 Até o momento, há 3257 peptídeos antimicrobianos distintos registrados 

na Antimicrobial Peptide Database (APD), pertencentes aos 6 reinos. (103,104) 

Nos invertebrados, os AMPs são a única forma de defesa imune presente. 

A primeira descrição dos AMPs se deu na década de 80, com a descoberta das 
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magaininas em anfíbios e das cecropinas em insetos, e posteriormente em 

mamíferos. (105–108) 

A produção de AMPs é um dos principais componentes da imunidade 

inata contra a infecção. A sua produção pode ser constitutiva ou induzida, de 

acordo com uma grande variedade de características, como organismo, tipo de 

célula e de peptídeos considerados. Os AMPs apresentam diferentes 

sequências de aminoácidos e estruturas; são geralmente anfifílicos, pequenos 

(de 12 a 50 aminoácidos), e têm pelo menos duas cargas positivas (resíduos de 

arginina e lisina, por exemplo), sendo, portanto, catiônicos. Estas propriedades 

químicas permitem sua inserção nas paredes celulares e membranas de 

microrganismos, essencialmente formadas por fosfolipídios aniônicos, 

resultando em lise e morte do microrganismo. (101) 

Atualmente, sabe-se que o papel dos AMPs vai além de sua ação como 

antibióticos geneticamente codificados. Os AMPs são moléculas multifuncionais, 

com papel central na inflamação e infecção. Em mamíferos, alguns AMPs 

alteram as propriedades de membrana ou interagem com receptores, 

influenciando diversos processos celulares como liberação de citocinas, 

quimiotaxia, apresentação de antígenos, angiogênese e cicatrização. Tais 

funções complementam sua ação antimicrobiana e favorecem a resolução da 

infecção e o reparo do epitélio danificado. (101)  

O domínio catelina, uma região N-terminal altamente conservada, é quem 

confere o nome à classe das catelicidinas. A proteína contém duas pontes 

dissulfeto, entre os resíduos de cisteína C85-C96, e C107-C124, e é capaz de 

inibir a protease catepsina-L. As catelicidinas são consideradas uma família 
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genética devido à conservação dessa região do gene, que codifica uma proteína 

que age como um inibidor de cisteína-protease, e também possui certa atividade 

antimicrobiana. Os peptídeos gerados pelos genes da catelicidina têm em 

comum, entre si, apenas a proteína precursora, que é composta principalmente 

pelo domínio catelina, e por isso são considerados uma família. Porém, os AMPs 

diferem nas demais porções de sua estrutura, dentro de uma mesma espécie e 

entre espécies diferentes. (101) 

Os AMPs mais expressos em mamíferos são as α e β-defensinas, mas 

vários AMPs lineares que formam α-hélices, pertencentes à família das 

catelicidinas, também são produzidos. Mais de 100 peptídeos antimicrobianos 

foram identificados em tecidos humanos. (100)  

Em humanos, há um único gene relacionado à catelicidina (CAMP), o qual 

codifica uma proteína precursora com massa aproximada de 18 KDa, 

denominada hCAP18. Está localizado no cromossomo 3p210l.3 e foi isolado 

primeiramente na medula óssea. (109–111) A catelicidina humana LL-37 é um 

dos AMPs mais estudados, e está presente na saliva, esperma, na pele, e nos 

tratos respiratório, urinário e gastrointestinal. (100,101,112) 

As catelicidinas são sintetizadas como pré-proteínas, com um domínio N-

terminal altamente preservado, e um domínio C-terminal com propriedades 

antimicrobianas altamente variável. A porção N-terminal possui 94-114 

aminoácidos.  LL-37 tem sua expressão regulada por estímulos inflamatórios. É 

armazenada como pró-peptídeo nos neutrófilos, sendo processada por 

serinoproteases de queratinócitos, como calicreínas, e outras proteases, como 

a proteinase-3. (112,113) 
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A forma de inserção dos peptídeos na membrana celular de bactérias está 

demonstrada na Figura 6. 

 

Figura 6– Modelo de inserção de peptídeos antimicrobianos na membrana 

celular de bactérias. Modificado de Mallapragada. (114) 

 

Diversos tecidos produzem peptídeos antimicrobianos, sendo que alguns, 

de forma constitutiva, e outros, de forma induzida. Na mucosa intestinal de 

mamíferos, peptídeos antimicrobianos são produzidos pelas células de Paneth. 

O principal deles é a alfa-defensina-5. (115–117) Em processos infecciosos na 

cavidade oral, IL-22 e IL-17 induzem e regulam a produção de β-defensina 3. 

(118) 

Nas vias aéreas e no tecido pulmonar, as células epiteliais também 

produzem peptídeos antimicrobianos, dentre os quais, LL-37 e β-defensinas, que 

são secretados para o fluido superficial. Estudos identificaram LL-37 em 
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sobrenadante de culturas de células epiteliais e no lavado broncoalveolar de 

pacientes. (119,120)  

A β-defensina 1 parece ter relação com o desenvolvimento de doenças 

respiratórias crônicas, como asma e DPOC, e também foi estudada em pacientes 

com síndrome respiratória aguda. (121,122) 

No trato gastrointestinal, as células epiteliais produzem catelicidinas e 

também um bloqueador de sua síntese, dado que a produção é limitada nas 

primeiras semanas após o nascimento, permitindo a colonização bacteriana, 

importante para o equilíbrio da mucosa. (123) Pele, glândulas mamárias e 

epidídimo também o expressam. 

Com relação ao trato urinário, estudos demonstraram a relação do 

sistema imune inato e da catelicidina na fisiopatologia da infecção do trato 

urinário e da síndrome hemolítico-urêmica. (124) No tecido renal, CRAMP é 

principalmente expresso no epitélio tubular e nos leucócitos infiltrados, incluindo 

neutrófilos e monócitos, e parece ser um fator importante na manutenção da 

homeostase do epitélio e imunidade da mucosa no rim. Sua expressão parece 

ser induzida por nutrientes e vitaminas nas células epiteliais, como a vitamina D, 

e metabólitos da microbiota intestinal, como ácidos graxos de cadeia curta. (125) 

Os camundongos CRAMP KO apresentam um padrão genético knockout 

para o gene Camp. O gene Camp é análogo ao gene humano CAMP, que 

codifica o precursor do peptídeo antimicrobiano LL-37 (CRAMP nos 

camundongos). (126) Apresentam maior susceptibilidade a infecções 

bacterianas, sendo utilizados em estudos que avaliam a resposta imune inata, 
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regulação da resposta imune, processos de cicatrização e angiogênese e 

desenvolvimento de tumores. Esses animais foram produzidos a partir de 

remodelamento genético em um estudo publicado em 2001. (127)  

As propriedades imunomoduladoras do CRAMP têm sido descritas em 

diferentes contextos patológicos. Um estudo avaliou seu papel nos mecanismos 

da LRA, avaliando camundongos submetidos à LRA experimental induzida por 

isquemia-reperfusão, e em pacientes com LRA. Após a indução de LRA por 

isquemia-reperfusão, foi avaliado o efeito terapêutico do CRAMP com a injeção 

intraperitoneal de CRAMP exógeno, na dose de 5 mg/kg. Os camundongos KO 

apresentaram LRA mais intensa, além de resposta inflamatória mais exacerbada 

e apoptose.  

A lesão renal por isquemia-reperfusão esteve relacionada, nos 

camundongos KO, à hiperativação do inflamassomo NLRP3. O tratamento com 

CRAMP exógeno nitidamente atenuou a disfunção renal a resposta inflamatória 

e a apoptose, correlacionando-se com a modulação da infiltração de células 

imunes e o fenótipo. A expressão da catelicidina se mostrou inversamente 

proporcional aos sinais clínicos. A administração do CRAMP exógeno suprimiu 

a ativação do inflamassomo e seus efeitos renoprotetivos foram mimetizados por 

um inibidor específico do NLRP3, o CY-09. Para esse efeito, foi necessário o 

receptor EGF. (125) 

 AMPs são também produzidos por células presentes na corrente 

sanguínea, como monócitos, neutrófilos e mastócitos. São geralmente 

expressos como pró-peptídeos, sendo que alguns são expressos 

constitutivamente, enquanto outros são induzíveis por inflamação ou lesão. (113) 
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  Vários mecanismos são propostos para a sinalização celular induzida 

pelos AMPs, tais como ligação direta aos receptores P2X7 e CXCR2. LL-37 age 

através de FPRL1, induzindo migração monocitária; em queratinócitos, utiliza 

EGF e outros GCPR. (128–132) Níveis elevados de CRAMP exógeno podem ser 

citotóxicos, mas, em doses mais baixas, possuem efeito ativador, possivelmente 

associado à formação de pequenos poros na membrana celular, que não afetam 

a sobrevivência da célula, mas permitem o fluxo de íons necessários para 

ativação de TLRs e formação do inflamassomo. Outro mecanismo similar está 

relacionado à ligação a receptores P2X7, levando à abertura de canais iônicos. 

(133–136) 

A expressão das catelicidinas tem relação com a disponibilidade tecidual 

da 1,25-dihidroxivitamina D, a forma ativa da vitamina D. Esta induz diretamente 

a transcrição gênica de LL-37 no DNA humano. (136,137) 

O CRAMP parece agir como um novo mediador imunomodulatório na 

LRA, e a modulação do CRAMP pode ser uma estratégia terapêutica potencial. 

Esse estudo foi realizado com o intuito de avaliar o papel do peptídeo 

antimicrobiano CRAMP na insuficiência renal aguda, utilizando modelos de 

camundongos sépticos e de lesão renal aguda induzida por rabdomiólise. A 

rabdomiólise foi escolhida por se tratar de uma doença inflamatória não 

associada à infecção. Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a avaliar os 

AMPs na rabdomiólise. 
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1.8 NGAL 

A família das lipocalinas atua como transportadora de moléculas 

hidrofóbicas pequenas, tais como hormônios esteroides, vitaminas e produtos do 

metabolismo. A lipocalina-2 também é conhecida como Neutrophil Gelatinase-

associated Lipocalin (NGAL), e, assim como a siderocalina e 24p3, foi 

inicialmente identificada como componente dos grânulos neutrofílicos. Possui 

aproximadamente 200 aminoácidos e atua como transportador de ferro e 

sequestrador de íons catalíticos. Na inflamação, sua síntese é induzida nos 

macrófagos, células gliais e epiteliais, além de estar relacionada à apoptose, e 

participa da imunidade inata, com limitação do crescimento bacteriano. 

(75,138,139) 

Além de um biomarcador de inflamação, a NGAL tem sido investigada 

como um marcador sensível e específico de lesão renal, pois apresenta uma 

cinética mais interessante que a creatinina. Ela é rapidamente transcrita após a 

lesão, e com a retirada do insulto, seus níveis caem rapidamente. A dosagem 

parece ser dose-dependente de acordo com o dano, aparecendo no plasma e 

na urina. (140,141) 

Tem sido avaliada na lesão renal aguda associada a diferentes condições 

clínicas, tais como cirurgia cardiovascular, insuficiência cardíaca, sepse, 

intoxicações e queimaduras.(142–147) Além dos mecanismos de LRA, NGAL 

também pode estar associada à DRC. (141,148,149) 
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A NGAL não é capaz de medir o status funcional do rim, diferentemente 

da creatinina, o que constitui uma desvantagem. Além disso, também está 

aumentada em outras condições, como na inflamação. (75)  
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2 Hipótese do Estudo 

 

 

 Estudos prévios demonstraram que os animais CRAMP KO são mais 

resistentes à sepse induzida por CLP. Considerando que os papéis de 

sinalização dos peptídeos antimicrobianos podem ser distintos, de acordo com 

o contexto clínico subjacente, decidimos comparar dois modelos de lesão renal 

aguda, sendo um deles associado à infecção (sepse) e o outro associado à 

inflamação, mas sem infecção (rabdomiólise).  
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo principal 

Comparar dois modelos distintos de lesão renal aguda, em animais 

CRAMP KO e correspondentes selvagens (C57), sendo um modelo associado a 

um processo infeccioso (sepse), e o outro, de processo inflamatório na ausência 

de infecção (rabdomiólise). 

Avaliar a resposta imunoinflamatória no soro de camundongos CRAMP 

KO e selvagens, submetidos à lesão renal aguda. 

Avaliar a resposta imunoinflamatória no tecido renal desses mesmos 

animais. 

 

3.2 Objetivos secundários 

Avaliar a curva de mortalidade dos animais CRAMP KO e selvagens, 

submetidos à rabdomiólise. 

Avaliar a resposta imunoinflamatória no tecido pulmonar e no íleo 

terminal, a fim de compreender a lesão de órgãos à distância, nos dois modelos 

de LRA. 
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Avaliar a dosagem de NGAL na urina e soro destes animais, considerando 

seu potencial como biomarcador na lesão renal aguda. 
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4 Materiais e Métodos 

 

 

4.1 Local de experimentação 

 Os experimentos foram realizados no Laboratório de Investigação Médica 

da Disciplina de Emergências Clínicas (LIM-51), da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), no período de novembro de 2017 a junho 

de 2020. 

 

4.2 Aspectos éticos 

Os procedimentos foram iniciados após submissão e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (PP 943/17). Os termos de aprovação encontram-

se nos Anexos A e B.  

Foram seguidos os preceitos do Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals: Eighth Edition. National Research Council, 2011. National Academy 

Press, Washington, D.C. e as normas do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA). 
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4.3 Animais de experimentação 

Camundongos machos e fêmeas com background genético C57BL/6 e 

com padrão genético knockout (KO) para o gene CAMP foram adquiridos 

previamente do The Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA), sendo 

mantidos para reprodução no Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina 

da USP, em um ambiente livre de patógenos específicos (specific-pathogen-free, 

SPF). 

Para o presente estudo, camundongos CRAMP KO e seus 

correspondentes selvagens, do sexo masculino, foram obtidos do Biotério 

Central com 7 semanas de vida, e passaram a ser mantidos no Biotério de 

Experimentação da Disciplina de Reumatologia, no Departamento de Clínica 

Médica. Os animais eram mantidos em gaiolas convencionais, sob condições 

controladas de temperatura ambiente (22°C ± 1°C), com ciclos claro/escuro de 

12:12 horas, com livre acesso à água filtrada e ração (Nuvilab CR1, Nuvital 

Nutrientes, LTDA).  

 Os experimentos foram realizados na idade de 8 a 10 semanas de vida, 

correspondendo à fase final reprodutiva.  

A massa corporal variou entre 17,5 e 26,6 gramas, e os animais foram 

divididos aleatoriamente em seis grupos:  

• C57BL/6 controle  

• CRAMP KO controle  

• C57BL/6 submetidos à rabdomiólise  
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• CRAMP KO submetidos à rabdomiólise  

• C57BL/6 submetidos à sepse  

• CRAMP KO submetidos à sepse. 

 

4.4 Gaiola metabólica 

A proposta inicial do projeto incluía a coleta de urina, antes e após a 

indução de rabdomiólise, por meio do uso de gaiolas metabólicas. (150) 

Entre setembro e novembro de 2018, foram realizados experimentos com 

um total de 26 animais, sendo distribuídos nos seguintes grupos:  

• 6 animais C57BL/6 controle,  

• 6 animais C57BL/6 submetidos à rabdomiólise,  

• 7 animais CRAMP KO controle   

• 7 animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise.  

Os animais foram colocados em gaiola metabólica (Tecniplast, West 

Chester, PA, EUA), na véspera do procedimento, sendo que os animais do grupo 

rabdomiólise permaneciam em restrição hídrica por 12 horas antes da indução 

da rabdomiólise. Ração pulverizada foi fornecida, ad libitum. Os animais do 

grupo controle eram colocados na gaiola metabólica ao mesmo tempo que os 

animais do grupo rabdomiólise, e recebiam água e ração pulverizada à vontade.  
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 Após serem submetidos à rabdomiólise, os animais evoluíram com anúria, 

não sendo possível realizar a coleta de urina para as dosagens. A gaiola 

metabólica deixou de ser utilizada e passamos a manter os animais nas gaiolas 

convencionais. Esses 26 primeiros animais foram submetidos à coleta de sangue 

e tecidos, porém, houve problemas com a reprodução do modelo de 

rabdomiólise, e seus dados não foram incluídos na análise final dos resultados.  

 

4.5 Modelo de rabdomiólise 

Na segunda etapa de experimentos, os animais foram mantidos em 

gaiolas convencionais, sendo colocados em restrição hídrica por 24 horas antes 

do procedimento, recebendo alimentação ad libitum.  

No dia do procedimento, os animais eram pesados, e recebiam injeção 

intramuscular de 8 mL/kg de uma solução de glicerol a 50%, diluído em NaCl 

0,9%. A injeção foi realizada na pata traseira direita do animal. (151,152) 

A seguir, os animais eram devolvidos às respectivas caixas, recebendo 

ração e água ad libitum, e permaneciam no Biotério por 24 horas, até a coleta 

dos tecidos.    

 

4.6 Modelo de ligadura e perfuração cecal (CLP) 

Sepse foi induzida nos grupos de animais CRAMP KO e controles 

selvagens, pelo método de ligadura e punção cecal (CLP) (153). Os animais 
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permaneciam no Biotério de Experimentação da Reumatologia antes do 

procedimento, sem restrições hídricas ou alimentares. As etapas do processo 

estão listadas a seguir: 

1- Anestesia intraperitoneal com solução de cloridrato de cetamina a 5% 

(Cristália, São Paulo, Brasil), na dose de 120 mg/kg, e cloridrato de 

xilazina a 2% (Cristália, São Paulo, Brasil), na dose de 20 mg/kg de peso 

do animal.  

2- Laparotomia, com incisão de aproximadamente 2 cm em linha mediana, 

suficientes para a exteriorização do ceco.  

3- Compressão manual das alças intestinais, de modo a impelir as fezes do 

cólon ascendente para o ceco, enchendo esta cavidade ao máximo, 

seguida de ligadura cecal firme, com fio de algodão 3.0, sem causar 

obstrução intestinal. 

4- Distalmente à ligadura, realizadas duas punções no ceco, com agulha 

21G. A seguir, realizada compressão local para testar a patência das 

punções. 

5- Devolução do ceco para a cavidade abdominal.  

6-  Sutura da parede abdominal por planos. 

Após o procedimento, os camundongos foram mantidos nas gaiolas 

convencionais, recebendo água e ração ad libitum. Sinais clínicos de infecção, 

tais como eriçamento de pelos, prostração, vasoconstrição, extremidades mal 

perfundidas e tendência a se agruparem, eram observados a partir de 6 a 12 
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horas após o procedimento. Os animais permaneciam no Biotério por 24 horas, 

até a coleta dos tecidos. 

 

4.7 Grupo controle 

 Foi realizado um grupo controle basal, composto por animais que não 

foram submetidos a qualquer intervenção. Esses animais eram colocados nas 

gaiolas simultaneamente aos grupos das demais intervenções, e as etapas de 

eutanásia e coleta de tecidos foram realizadas em paralelo com os animais dos 

grupos submetidos à sepse e à rabdomiólise. Não houve grupo sham. 

 A Figura 7 representa a sequência de etapas realizadas para cada grupo. 

CLP: ligadura e punção cecal 

Figura 7– Sequência dos procedimentos realizados para cada grupo do estudo 
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4.8 Eutanásia e coleta dos tecidos  

Os animais dos grupos sepse e rabdomiólise foram eutanasiados 24 

horas após as intervenções, e os animais do grupo controle foram eutanasiados 

simultaneamente.   

A eutanásia foi realizada com a administração de uma solução de 

cloridrato de cetamina a 5% (Cristália, São Paulo, Brasil), na dose de 240 mg/kg, 

e cloridrato de xilazina a 2% (Cristália, São Paulo, Brasil), na dose de 30 mg/kg 

de peso do animal.  

Para retirada dos tecidos, foi realizada uma incisão tóraco-abdominal, 

inicialmente se procedendo à coleta de sangue total do animal por meio da 

aspiração da veia cava inferior, em seringa heparinizada, para posterior 

centrifugação e obtenção do soro. As amostras de sangue eram colocadas em 

um tubo tipo Eppendorf heparinizado, sendo mantidas em gelo. 

A seguir, realizada a extração dos órgãos: rins direito e esquerdo, pulmão 

direito e esquerdo, fígado, íleo e amostra de músculo da pata traseira esquerda 

(correspondendo ao membro contralateral ao da injeção de glicerol, nos animais 

submetidos à rabdomiólise). Os tecidos foram colocados separadamente em 

tubos com tampa de rosca, e imersos em nitrogênio líquido. Posteriormente, 

foram transferidos para o freezer a -80°C, onde ficaram armazenados para 

processamento conjunto de todas as amostras, ao término do experimento. 

 

 



Materiais e Métodos  51 

 

4.9 Separação do soro 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 2500 rpm, durante 15 

minutos, à temperatura de 4°C (Centrifuge 5804 R, Eppendorf, Hamburgo, 

Alemanha). Realizada aspiração do sobrenadante com pipeta, obtendo-se cerca 

de 300 a 350 µL de soro por amostra. Foi separada uma microamostra de 200 

µL para dosagem de escórias renais, eletrólitos e CPK. O restante do soro foi 

armazenado em tubos com tampa de rosca, sendo imersos em nitrogênio líquido, 

e posteriormente transferidos ao freezer, onde foram mantidos à temperatura de 

-80°C.  

 

4.10 Dosagem sérica dos marcadores de lesão renal 

Amostras de soro foram encaminhadas ao Laboratório de Análises 

Especiais (LIM-03) da FMUSP, para dosagem de CPK, ureia, creatinina, ácido 

úrico, sódio, potássio, fósforo e cálcio iônico. As dosagens tinham por objetivo 

comprovar a ocorrência da rabdomiólise e da lesão renal aguda, para validação 

do modelo. Os animais do grupo controle e do grupo sepse foram submetidos às 

mesmas dosagens, inclusive CPK. 

As dosagens de cálcio iônico e potássio foram realizadas no equipamento 

ABL 800 FLEX (Radiometer, Copenhague, Dinamarca), com a metodologia 

eletrodos de íon seletivo.  
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As demais dosagens foram realizadas no equipamento Cobas c111 

(Roche, Indianápolis, EUA), utilizando-se os kits do mesmo fabricante. A 

metodologia usada para os exames está listada a seguir: 

• Fósforo: molibdado UV. 

• CPK: teste UV. 

• Ácido úrico: enzimático colorimétrico. 

• Ureia/BUN (blood urea nitrogen): cinético UV, por ação da urease. 

• Creatinina: enzimático colorimétrico, baseado no método Jaffé. 

 

4.11 Purificação de proteínas  

 As amostras de pulmão direito e esquerdo, rim direito e íleo foram 

retiradas do freezer a -80°C e mantidas em nitrogênio líquido, sendo extraídas 

dos tubos uma a uma, e pulverizadas. O material foi novamente armazenado à 

temperatura de -80°C, para extração simultânea de todas as amostras. 

Um tampão de lise foi preparado com 2,7 mL de uma solução de NaCl 5 

M, 2 mL de TRIS a 1 M (pH 8,0), 10 mL de glicerol puro, 1 mL de Tergitol a 100%, 

adicionando-se volume de água destilada suficiente para completar 100 mL de 

solução. A solução era mantida em geladeira, e no momento do uso, eram 

acrescentados 4 µL de PMSF (inibidor de serinoprotease), a 250 mM, para cada 

mL da solução de extração.  
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As amostras de tecidos pulverizados foram retiradas do freezer, sendo 

mantidas em gelo, para descongelamento gradual. A solução de lise era 

adicionada na proporção de 1 mL do tampão, para cada 100 mg de tecido. As 

amostras eram mantidas em gelo, sendo agitadas em gangorra por 30 minutos. 

A seguir, realizada centrifugação das amostras a 10000 rpm, por 30 minutos, à 

temperatura de 4ºC (Centrifuge 5804 R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). 

Realizada aspiração do sobrenadante com pipeta, sendo as amostras colocadas 

uma a uma em tubo de tampa de rosca, preservadas em nitrogênio líquido, e 

posteriormente em freezer a -80°C. 

Foram preparadas placas para ELISA, com alíquotas das amostras de 

proteínas extraídas, as quais permaneceram armazenadas no freezer a -80°C, 

até o momento do uso. 

A Tabela 5 mostra as dosagens e processos realizados em cada um dos 

materiais coletados.  
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Tabela 5 – Dosagens e processos realizados em cada um dos materiais 

coletados  

Soro Rins Pulmão Intestino 

Citocinas Citocinas   

Ureia β-defensina 1 β-defensina 1 α-defensina 5 

Creatinina  β-defensina 3 β-defensina 3  

Ácido úrico NGAL   

Potássio     

Fósforo 
 
Cálcio iônico 
 
CPK 

Histologia   

    

 

4.12 Dosagem de peptídeos antimicrobianos e citocinas nos tecidos 

(ELISA) 

As placas com alíquotas das amostras foram retiradas do freezer e 

mantidas em gelo, para descongelamento gradual. Inicialmente, procedeu-se à 

dosagem das proteínas totais, pelo método Bradford.  

Procedemos às seguintes dosagens, pelo método ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay): 

• Rim: TNF-α, IL-6, IL-10, IL-1-β, β-defensina 1, β-defensina 3, NGAL  

• Pulmão: β-defensina 1, β-defensina 3 

• Íleo: α-defensina 5 
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O método ELISA consiste no uso de uma placa com poços revestidos com 

um anticorpo monoclonal específico para cada analito testado. Ao contato com 

a amostra, o anticorpo liga-se a seu antígeno. São realizadas lavagens 

sucessivas, para retirada do material não ligado. A seguir, adiciona-se uma 

enzima com ligação específica para o anticorpo, a qual é marcada. São 

realizadas novas lavagens sucessivas, fazendo com que apenas o complexo 

anticorpo-antígeno-enzima reste nos poços. A etapa seguinte consiste na 

incubação com uma solução de substrato da enzima, e após, uma solução de 

parada. Realiza-se a leitura da placa em um leitor de microplacas, 

correlacionando-se a absorbância obtida com a concentração da variável na 

amostra. A densidade ótica (OD) de cada poço foi lida com um leitor de 

microplacas, configurado para um comprimento de onda de 450 nm.  

 Os kits utilizados foram da marca R&D Systems (Minneapolis, Minnesota, 

EUA). 

• β-defensina 1 (DEFB1) 

• β-defensina 3 (DEFB3) 

• α-defensina 5 (DEFA5):  

• NGAL: foram utilizados 2 kits. As dosagens realizadas com o primeiro kit 

ultrapassaram o limite superior de detecção, sendo então adquirido um 

novo kit. 

• IL-1-β 

• IL-6 
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• IL-10 

• TNFα 

 

4.13 Dosagem de citocinas no soro (Milliplex) 

Amostras de soro foram submetidas ao método Milliplex® (Merck Millipore 

Co., Alemanha) para dosagem de TNF-α, IL-6, IL-10 IL-1β e MCP-1. Os 

procedimentos foram realizados no laboratório da empresa LEAC LAB (São 

Paulo, SP), uma vez que o equipamento do LIM-51 não estava funcionante. 

No método Milliplex®, microesferas de polietileno (beads) são coradas 

internamente com dois corantes fluorescentes. Diferentes conjuntos de esferas 

coloridas podem ser produzidos, sendo cada um deles revestido com um 

anticorpo de captura específico. Durante o período de incubação, o analito da 

amostra é capturado pelas esferas, ocorrendo a ligação do anticorpo biotinilado. 

A seguir, realizada incubação com o conjugado estreptoavidina-ficoeritrina, uma 

molécula que emite um sinal fluorescente (molécula repórter). Um laser excita os 

corantes internos das microesferas, seguido por um segundo laser, que excita o 

corante da molécula repórter.  

Processadores digitais de sinais de alta velocidade identificam o código 

de cor específico para cada analito. A leitura é realizada em leitor de microplacas 

com um programa específico de análise, o Luminex™ 100/200 System (Luminex, 

Texas, EUA). 
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4.14 Histologia 

Amostras de rim esquerdo de 47 animais foram seccionadas no sentido 

longitudinal, sendo colocadas em anteparo com a parte interna (central) do rim, 

demonstrando medular e cortical. O material foi preservado em formol e 

encaminhado para o laboratório Histocell (São Paulo, SP), para imersão em 

parafina e confecção das lâminas. 

Cortes histológicos, com 4 mm de espessura, foram corados com 

hematoxilina-eosina, e avaliados à microscopia ótica. Para cada amostra, foram 

avaliados de 40 a 60 campos, medindo 0,245 mm², sob magnificação de 400x, 

e pontuados de acordo com os seguintes critérios:  

(0), menos de 5% do campo mostrando edema do epitélio tubular, 

degeneração vacuolar, necrose e descamação;  

(1), 5-25% do campo apresentando tais lesões;  

(2), 25-50% de acometimento do campo;  

(3), 50-75% de acometimento do campo;  

(4), mais de 75% de acometimento do campo pelas lesões. (154–156)  

Foi calculado o escore médio para cada animal, e a seguir, para cada um 

dos seis grupos de animais. A avaliação foi realizada por um patologista 

experiente, que não tinha conhecimento do grupo de onde a amostra era 

proveniente. 
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4.15 Curva de mortalidade 

 Um grupo adicional de animais C57BL/6 e CRAMP KO foi submetido ao 

modelo de rabdomiólise, para avaliar a curva de mortalidade. Cada grupo 

continha 15 animais, os quais foram observados até o óbito, ou eutanasiados no 

15º dia. 

 

4.16 Descarte das carcaças 

O descarte das carcaças dos animais seguiu as legislações vigentes, de 

acordo com a resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e a resolução n° 358, de 29 de abril 

de 2005, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), de acordo com o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) da 

FMUSP, para resíduos infectantes do subgrupo A2. 

 

4.17 Análise Estatística 

 O tamanho das amostras foi calculado com base em trabalhos 

semelhantes, previamente publicados.  

Os dados foram avaliados com o programa GraphPad Prism®, versão 

9.1.1 (GraphPad Software, Inc, La Jolla, CA, EUA) para Windows™.  



Materiais e Métodos  59 

 

A análise descritiva foi realizada por meio de gráficos, com representação 

da mediana, intervalos interquartis, e dos valores máximos e mínimos para as 

variáveis.  

As amostras foram avaliadas inicialmente quanto à normalidade e à 

homogeneidade das variâncias. Valores de p iguais ou inferiores a 0,05 foram 

considerados com significância estatística. As amostras foram também avaliadas 

quanto à presença de outliers.  

Os resultados foram avaliados por métodos paramétricos e não-

paramétricos. A comparação entre três ou mais grupos foi realizada com o teste 

paramétrico ANOVA de uma via, nos casos de grupos com distribuição normal e 

homogeneidade das variâncias. Para comparação entre grupos com diferença 

estatística significativa, foi utilizado o teste de Tukey para comparações 

múltiplas. 

Nos casos de comparação entre três ou mais grupos que não 

apresentavam distribuição normal, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis. A 

análise post-hoc para comparações múltiplas entre dois grupos foi realizada com 

o teste de Dunn.  

A análise de mortalidade foi realizada com os métodos log-rank e Kaplan-

Meier. 
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5 Resultados 

 

 

5.1 Primeiros experimentos - gaiola metabólica 

Entre setembro e novembro de 2018, foram realizados experimentos com 

um total de 26 animais, distribuídos nos seguintes grupos:  

• 6 animais C57BL/6 controle,  

• 6 animais C57BL/6 submetidos à rabdomiólise,  

• 7 animais CRAMP KO controle   

• 7 animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise.  

Constatou-se que os animais submetidos à rabdomiólise evoluíram com 

anúria, impossibilitando a coleta da urina.  

Os animais foram eutanasiados e submetidos à coleta de tecidos e soro. 

Amostras de soro foram enviadas para a dosagem de CPK, para confirmar a 

ocorrência de rabdomiólise. Foi observado, no entanto, que os valores foram 

heterogêneos, discordantes dos valores esperados, com valores de CPK 

elevados mesmo nos animais que não haviam sido submetidos à injeção 

intramuscular de glicerol.  
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Consideramos que esses valores elevados de CPK nos animais controle 

se deveram à dificuldade inicial no manuseio dos animais para coleta e 

centrifugação do sangue, por inexperiência da autora.  

 

5.2 Segunda fase de experimentos 

Novos procedimentos foram realizados a partir do primeiro semestre de 

2019, com melhor controle do manuseio dos animais, a fim de validarmos o 

modelo de rabdomiólise.  

Foram realizados experimentos iniciais com 15 animais, sendo divididos 

nos seguintes grupos: 

• 3 animais C57BL/6 controle,  

• 5 animais C57BL/6 submetidos à rabdomiólise,  

• 3 animais CRAMP KO controle   

• 4 animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise.  

Para validação do modelo, foram realizadas as dosagens séricas de ureia, 

creatinina, potássio, cálcio, CPK e ácido úrico. Com a validação de que os 

animais passaram a apresentar elevação de CPK somente no grupo 

rabdomiólise, prosseguimos com a realização dos procedimentos para completar 

as amostras (8 a 13 animais por grupo). 
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Prosseguimos também com a realização do procedimento de CLP, nos 

animais pertencentes ao grupo sepse. 

Os resultados são apresentados nos gráficos a seguir. 

 

5.3 Comparação entre os animais submetidos ao modelo de LRA por 

rabdomiólise e os controles saudáveis 

Considerando a ausência de registros de estudos prévios com o modelo 

de rabdomiólise em animais CRAMP KO, procedemos inicialmente à avaliação 

dos resultados do grupo rabdomiólise, em comparação com o grupo controle.  

Posteriormente, serão apresentadas as análises comparativas entre os 

grupos rabdomiólise, sepse e controle.  

 

5.3.1 Curva de mortalidade  

Os animais CRAMP KO mostraram-se mais suscetíveis à lesão renal 

aguda por rabdomiólise que os animais selvagens (p < 0,01), conforme 

demonstrado na curva de mortalidade, representada na Figura 8. 
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Figura 8 - Curva de mortalidade dos animais submetidos à rabdomiólise 

 

5.3.2 Valores de CPK, creatinina, ureia, ácido úrico, potássio, cálcio 

ionizado e fósforo 

O modelo de rabdomiólise foi capaz de desencadear lesão renal nos animais, 

constatada pela observação clínica de anúria, e pela elevação de ureia e 

creatinina. No entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas nos valores séricos de CPK entre os grupos.  

Os valores de ureia e creatinina foram significativamente mais elevados nos 

animais submetidos à rabdomiólise, em ambos os grupos, na comparação com 

os controles saudáveis. Entretanto, não houve diferença estatisticamente 

significativa na comparação entre os grupos selvagem e CRAMP KO.  

Os valores de CPK, creatinina e ureia estão representados na Figura 9. 
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Figura 9 – Valores de CPK, creatinina e ureia séricas, na comparação entre 

controles saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise 

 

Os valores de potássio e fósforo séricos não mostraram elevação 

estatisticamente significativa após a indução de rabdomiólise. Observou-se que 

os animais selvagens (C57), do grupo controle saudável, apresentaram valores 

de cálcio iônico mais elevados que seus correspondentes submetidos à 

rabdomiólise.  
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Os valores de potássio, fósforo e cálcio iônico séricos estão 

representados na Figura 10. 

Figura 10 – Valores de potássio, fósforo e cálcio iônico séricos, na comparação 

entre controles saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise  

 

Os animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise apresentaram 

elevação estatisticamente significativa nos valores de ácido úrico (p = 0,0079), 

em comparação aos animais selvagens (C57). Os dados estão demonstrados na 

Figura 11.  
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Figura 11 – Valores de ácido úrico sérico, na comparação entre controles 

saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise  

 

5.3.3 Valores de citocinas pelo método Milliplex® 

As citocinas pró-inflamatórias: IL-1β, IL-6, TNF-α e MCP-1, e a citocina anti-

inflamatória IL-10, foram dosadas no soro dos animais, pelo método Milliplex®.  

Foi observado que o procedimento de rabdomiólise induziu a expressão de 

IL-6 e MCP-1, tanto nos animais selvagens (C57), como nos animais CRAMP 

KO, em comparação aos seus controles saudáveis. Entretanto, não foi 

observada diferença estatisticamente significativa na comparação entre os 

grupos CRAMP KO e selvagem. 
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Não foi observada diferença significativa nos valores de IL-1β, TNF-α e IL-10, 

entre os grupos.   

Os resultados das dosagens das citocinas estão demonstrados na Figura 12.  
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Figura 12 – Dosagens de citocinas anti e pró-inflamatórias, no soro, pelo método 

Milliplex®, na comparação entre controles saudáveis e animais submetidos à 

rabdomiólise 
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5.3.4 Valores de citocinas no tecido renal, nos grupos selvagem e 

rabdomiólise, pelo método ELISA 

A dosagem de citocinas no tecido renal mostrou que os animais CRAMP 

KO submetidos à rabdomiólise apresentaram valores significativamente mais 

elevados de TNF-α (p = 0,0199), IL-1β (p = 0,0022) e IL-6 (p = 0,0334), com 

significância estatística. Não houve diferença nos valores de IL-10. Essas 

informações estão representadas na Figura 13. 
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Figura 13 – Valores de citocinas no tecido renal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise 
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5.3.5 Valores de NGAL no tecido renal, pelo método ELISA 

O modelo de rabdomiólise promoveu um aumento na expressão de NGAL no 

tecido renal dos camundongos selvagens e nos animais CRAMP KO.  No 

entanto, os animais CRAMP KO apresentaram valores de NGAL 

significativamente maiores (p = 0,0032).  

Essas informações estão representadas na Figura 14. 

 

Figura 14 – Valores de NGAL no tecido renal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise  
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5.3.6 Valores de β-defensinas 1 e 3 nos tecidos renal e pulmonar, pelo 

método ELISA 

O modelo de rabdomiólise não induziu a produção de β-defensina 1, tanto 

local, no tecido renal, como à distância, no tecido pulmonar. Foi observada 

elevação de β-defensina 3, com valores estatisticamente significativos, no tecido 

renal de animais CRAMP KO (p = 0,0416), em comparação aos animais 

selvagens (C57). Não houve elevação de β-defensina 3 à distância, no tecido 

pulmonar. 
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Os dados estão demonstrados na Figura 15. 

 

Figura 15 – Valores de β-defensina 1 e 3 nos tecidos renal e pulmonar, pelo 

método ELISA, na comparação entre controles saudáveis e animais submetidos 

à rabdomiólise 
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5.3.7 Valores de α-defensina 5 no íleo, pelo método ELISA 

O modelo de rabdomiólise não induziu aumento na expressão de α-

defensina 5 ileal. Os valores estão demonstrados na Figura 16.  

 

Figura 16 – Valores de α-defensina 5 no tecido ileal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis e animais submetidos à rabdomiólise 

 

 

5.3.8 Avaliação da lesão tecidual renal à histologia, pelo Escore de Lesão 

Tubular 

Os animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise apresentaram 

pontuações maiores no escore de lesão tubular, em comparação ao grupo 

selvagem (C57), com diferença estatística significativa (p = 0,0349).  
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A Figura 17 traz os valores pontuados no escore, e a representação de um 

exemplo de lâminas pertencentes a cada grupo, demonstrando a avaliação 

histológica. 

 

Figura 17 – Escore de lesão tubular, na comparação entre controles saudáveis 

e animais submetidos à rabdomiólise 

 

5.4 Avaliação comparativa da lesão renal associada à sepse e à 

rabdomiólise, com os controles saudáveis 

Considerando a proposta de comparação entre dois modelos distintos de 

lesão renal aguda, prosseguiremos à análise comparativa entre os grupos 

rabdomiólise, sepse e controles saudáveis. 
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5.4.1 Valores de CPK, creatinina, ureia, ácido úrico, potássio, cálcio 

ionizado e fósforo 

À comparação com o modelo de sepse, observou-se que o modelo de 

rabdomiólise desencadeou maiores elevações de creatinina e ureia, embora não 

tenha havido diferença estatística significativa entre os grupos CRAMP KO e 

controle.  

Tanto os animais CRAMP KO, quanto os animais selvagens (C57), 

apresentaram elevação significativa dos valores de creatinina em comparação 

aos controles saudáveis, quando submetidos à rabdomiólise. Já o modelo de 

sepse não levou à elevação da creatinina, em comparação aos controles, em 

nenhum dos grupos. Não houve diferença significativa entre os grupos CRAMP 

KO e C57. 

Os animais selvagens apresentaram maior elevação de CPK no modelo 

de sepse, mas não houve diferença significativa na análise comparativa com o 

grupo CRAMP KO. A rabdomiólise induziu elevação significativa de CPK em 

comparação com os controles saudáveis, somente nos animais CRAMP KO.  



Resultados  77 

 

Os valores de CPK, creatinina e ureia estão representados na Figura 18. 

Figura 18 – Valores de CPK, creatinina e ureia sérica, na comparação entre 

controles saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à sepse  

 

Os animais CRAMP KO apresentaram valores de potássio sérico mais 

elevados no grupo rabdomiólise, em comparação à sepse (p = 0,0151). Não 

houve diferença significativa entre os grupos CRAMP KO e C57. 

Não houve diferença estatística quanto aos valores de fósforo sérico.  

Observou-se que os animais selvagens do grupo controle saudável 

apresentaram valores de cálcio iônico mais elevados que seus correspondentes 

submetidos à rabdomiólise e à sepse.  

Os valores de potássio, fósforo e cálcio iônico séricos estão 

representados na Figura 19. 
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Figura 19 – Valores de potássio, fósforo e cálcio iônico séricos, na comparação 

entre controles saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à sepse  

 

A comparação entre os três grupos demonstrou valores mais elevados de 

ácido úrico sérico nos animais submetidos ao modelo de sepse, porém, sem 

diferença estatisticamente significativa. Os valores de ácido úrico se encontram 

representados na Figura 20.  
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Figura 20 – Valores de ácido úrico sérico, na comparação entre controles 

saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à sepse  

 

5.4.2 Valores de citocinas pelo método Milliplex® 

As citocinas pró-inflamatórias: IL-1β, IL-6, TNF-α e MCP-1, e a citocina anti-

inflamatória IL-10, mostraram elevação significativa nos animais submetidos ao 

modelo de sepse, tanto nos animais CRAMP KO, como nos animais selvagens, 

em comparação aos controles basais saudáveis.  

No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa à comparação 

entre os grupos CRAMP KO e C57.  

Os resultados das dosagens das citocinas estão demonstrados na Figura 21.  
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Figura 21 – Valores de citocinas anti e pró-inflamatórias, no soro, pelo método 

Milliplex®, na comparação entre controles saudáveis, animais submetidos à 

rabdomiólise, e à sepse  
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5.4.3 Valores de citocinas no tecido renal, pelo método ELISA  

Na análise comparativa entre os seis grupos, continua sendo observada a 

diferença significativa entre IL-1β renal entre os animais CRAMP KO e C57, 

submetidos à rabdomiólise (p = 0,331). A comparação entre as outras citocinas 

não mostrou diferença estatisticamente significativa. 

Essas informações estão representadas na Figura 22. 
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Figura 22 – Valores de citocinas no tecido renal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à 

sepse.  
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5.4.4 Valores de NGAL no tecido renal, pelo método ELISA 

Na análise comparativa entre os seis grupos, continua sendo observada 

diferença significativa entre os grupos C57 e CRAMP KO, submetidos à 

rabdomiólise (p = 0,0115). Os animais submetidos à sepse apresentaram valores 

de NGAL menores que os dos animais submetidos à rabdomiólise, porém, sem 

diferença estatisticamente significativa. A Figura 23 demonstra os valores de 

NGAL no tecido renal.  

 

Figura 23 – Valores de NGAL no tecido renal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à 

sepse  
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5.4.5 Valores de β-defensinas 1 e 3 no tecido renal e pulmonar, pelo método 

ELISA 

O modelo de sepse levou à expressão de β-defensina 1 e β-defensina 3 no 

tecido renal, sem diferença estatística entre os grupos CRAMP KO e C57. Nota-

se a diferença nos valores de β-defensina 1 obtidos nos animais CRAMP KO 

submetidos à rabdomiólise, em que não houve expressão, e os submetidos à 

sepse (p < 0,0001).  

Foi observada elevação de β-defensina 1 pulmonar nos animais submetidos 

à sepse, sem diferença estatística entre os grupos CRAMP KO e C57. Somente 

os animais selvagens (C57) submetidos à sepse apresentaram elevação de β-

defensina 3 à distância, no tecido pulmonar. 

Os dados estão demonstrados na Figura 24. 
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Figura 24 – Valores de β-defensina 1 e 3 nos tecidos renal e pulmonar, pelo 

método ELISA, na comparação entre controles saudáveis, animais submetidos 

à rabdomiólise, e à sepse  
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5.4.6 Valores de α-defensina 5 no íleo, pelo método ELISA 

O modelo de sepse levou à elevação de α-defensina 5 no íleo, tanto dos 

animais C57, como nos animais CRAMP KO. Os animais selvagens 

apresentaram valores mais elevados, com diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,0129).  

 Os valores de α-defensina 5 estão demonstrados na Figura 25.  

Figura 25 – Valores de α-defensina 5 no tecido ileal, pelo método ELISA, na 

comparação entre controles saudáveis, animais submetidos à rabdomiólise, e à 

sepse 

 

5.4.7 Avaliação da lesão tecidual renal à histologia, pelo Escore de Lesão 

Tubular 

Na análise comparativa entre os seis grupos, observou-se que o modelo de 

rabdomiólise levou aos maiores escores de lesão tubular, sendo que a lesão foi 
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mais grave nos animais CRAMP KO do que nos animais selvagens, com 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,0317). 

Não houve diferença no escore de lesão tubular à comparação entre os 

animais submetidos à sepse e os controles saudáveis.   

A Figura 26 traz a representação de um exemplo de lâminas pertencentes a 

cada grupo, demonstrando a avaliação histológica, e a pontuação no escore de 

lesão tubular. 

 

Figura 26 – Escore de lesão tubular na comparação entre controles saudáveis, 

animais submetidos à rabdomiólise, e à sepse 
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6 Discussão 

 

 

6.1 Resultados 

 Este é o primeiro estudo, até onde temos conhecimento, que descreve o 

comportamento dos peptídeos antimicrobianos em um modelo murino de 

rabdomiólise.  

O modelo de rabdomiólise foi capaz de induzir lesão muscular e lesão 

renal aguda, de acordo com os valores obtidos para CPK, ureia e creatinina, 

tanto nos animais CRAMP KO, como nos animais selvagens (C57). Apenas a 

dosagem de ácido úrico mostrou diferença significativa entre os grupos, sendo 

mais elevada nos animais CRAMP KO, o que pode representar um reflexo da 

maior lesão tecidual que esses animais apresentam.  

Em um primeiro momento, essa lesão tecidual não pôde ser mensurada 

pela dosagem sérica de creatinina e ureia, corroborando o conceito de que a 

creatinina é um biomarcador inadequado para o diagnóstico da LRA, por mostrar 

elevação tardia. (24–27) No entanto, a maior gravidade da lesão renal foi 

posteriormente demonstrada com as dosagens de citocinas renais, NGAL e pelo 

escore de lesão tubular.  

O ácido úrico não é apenas um marcador da LRA associada à 

rabdomiólise, mas um fator importante na sua fisiopatologia, além da mioglobina. 

Há duas formas de ácido úrico presentes no organismo: solúvel e insolúvel (esta 
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última, representada pelos cristais de ácido úrico e de urato monossódico). Os 

cristais de ácido úrico se precipitam em um meio ácido, como o que é observado 

no lúmen tubular, na lesão renal aguda. A deposição desses cristais leva à 

obstrução tubular e à morte celular pelo mecanismo de necrose, que culmina na 

liberação de mais ácido úrico das células renais. Tanto as formas solúveis, como 

as formas insolúveis, atuam como DAMPs, desencadeando processo 

inflamatório local, inclusive no interstício tubular. (95,157,158) 

A dosagem de citocinas no soro mostrou que tanto os animais CRAMP 

KO, quanto os animais selvagens (C57), apresentaram níveis mais elevados de 

MCP-1 e IL-6 quando submetidos à rabdomiólise, em comparação aos controles 

saudáveis. Não houve diferença significativa entre os valores de MCP-1 e IL-6 

entre os animais selvagens e CRAMP KO. No entanto, os animais CRAMP KO 

se mostraram mais suscetíveis à rabdomiólise, sem sinais de uma maior 

inflamação sistêmica aparente.  

No tecido renal, entretanto, observou-se que os animais CRAMP KO 

submetidos à rabdomiólise apresentaram valores mais elevados de TNF-α, IL-

1β e IL-6, todos com diferença estatisticamente significativa, em comparação aos 

animais selvagens (C57). O fato de não ter havido diferença na elevação de 

citocinas no soro, mas somente no tecido renal, permite inferir que a 

rabdomiólise induziu principalmente inflamação tecidual local nesses animais, 

sem importante repercussão sistêmica.  

Um estudo prévio realizado pelo nosso grupo mostrou que os 

camundongos CRAMP KO foram protegidos da sepse induzida pelo modelo de 

CLP, em comparação aos animais selvagens. (159) Os animais foram 
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submetidos à coleta de tecidos após 8 horas da indução da sepse, e a análise 

das citocinas pelo método Milliplex® mostrou que os animais CRAMP KO tiveram 

valores mais elevados de IL-1β, IL-6 e MCP-1, todos com significância 

estatística. Apesar dos valores mais elevados de citocinas no soro, inferindo uma 

inflamação sistêmica mais intensa, a mortalidade dos animais CRAMP KO foi 

significativamente menor. Nesse estudo de 2017 não foi realizada dosagem de 

citocinas no tecido renal. 

 No presente experimento, a mortalidade dos animais CRAMP KO 

submetidos à rabdomiólise foi significativamente maior, o que esteve relacionado 

com valores mais elevados de IL-1β, IL-6 e TNF-α no tecido renal. 

Entretanto, ao avaliarmos as dosagens de citocinas no soro dos animais 

submetidos à sepse no presente estudo, submetidos à coleta dos tecidos após 

24 horas do modelo de CLP, observamos que os valores de IL-1β, IL-6, TNF-α, 

MCP-1 e IL-10 foram todos mais baixos nos animais CRAMP KO, em 

comparação aos animais selvagens (C57).  

A princípio, essa observação parece contrapor os resultados obtidos nos 

diferentes estudos, dado que os animais CRAMP KO apresentaram valores 

maiores de citocinas pró-inflamatórias com 8 horas após CLP, à comparação 

com os animais C57, ao passo que, após 24 horas da CLP, os animais CRAMP 

KO tiveram valores de citocinas mais baixos. Porém, se considerarmos que os 

animais CRAMP KO submetidos à sepse, no estudo de 2017, tiveram menor 

mortalidade que os animais selvagens (C57) – ou seja, tiveram maior sobrevida 

após as horas iniciais da sepse – é possível supor que, com o passar das horas, 
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o nível sérico dessas citocinas se reduziria, com consequente redução da 

inflamação sistêmica, e um maior efeito protetor.  

Cabe ressaltar, contudo, que os estudos foram realizados em momentos 

diferentes, por pesquisadores diferentes, havendo limitações à comparação 

entre os animais de ambos os estudos.  

O mecanismo dos efeitos protetores das catelicidinas ainda não é 

totalmente esclarecido, e ainda são necessários mais estudos para avaliar o seu 

papel em doenças não infecciosas, onde atuariam principalmente na sinalização 

celular. Em condições fisiológicas, a LL-37 tem efeito bactericida limitado, mas 

parece ter ação no controle da infecção por meio da modulação da resposta 

macrofágica e quimioatração de leucócitos. Um estudo com macrófagos 

humanos THP-1, tratados com LL-37 sintética, mostrou um aumento na 

secreção da MCP-1 (monocyte chemoattractant protein, proteína quimioatrativa 

de monócitos). (160) 

MCP-1 é uma quimiocina sintetizada por diferentes tipos celulares, 

incluindo células inflamatórias (como monócitos), células renais residentes 

(como as células mesangiais e do epitélio tubular), e células de músculo liso 

vascular. Atua no recrutamento de monócitos e também parece induzir células 

não leucocitárias a produzir citocinas e moléculas de adesão. MCP-1 está 

relacionada à patogênese da lesão glomerular e túbulo-intersticial em doenças 

humanas e modelos animais de lesão renal. A inflamação túbulo-intersticial está 

presente em diferentes etiologias de lesão renal e contribui para a progressão 

para doença renal terminal.  As células do epitélio tubular produzem citocinas 
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(IL-6 e TNF-α), quimiocinas (IL-8 e MCP-1) e moléculas de adesão (ICAM1, 

VCAM-1). (161) 

Na rabdomiólise, a mioglobina liberada na circulação é endocitada pelas 

células tubulares, levando à indução de lesão oxidativa direta, e indireta pelos 

seus subprodutos (heme livre e ferro lábil). A produção desregulada de radicais 

livres no meio intracelular compromete a integridade do túbulo, ativando os 

mecanismos patológicos de sinalização inflamatória e necrose celular. O heme 

livre é capaz de induzir a secreção de TNF-α pelos macrófagos, de forma 

independente, além de ser um indutor do inflamassomo, dependente de 

espécies reativas de oxigênio, levando também à produção macrofágica de IL-

1β. (95) 

A avaliação da expressão dos AMPs e das citocinas, em diferentes 

momentos após a indução da rabdomiólise, poderia sugerir mais informações 

quanto ao seu efeito neste modelo de inflamação sem infecção, no qual foi 

observado um efeito mais deletério.  

 

6.2 Limitações do estudo  

Considerando-se a necessidade de investigação de potenciais 

biomarcadores para lesão renal, foi proposta a coleta de NGAL para dosagem 

urinária, a fim de compararmos à dosagem tecidual e/ou sérica. No entanto, os 

animais submetidos evoluíram com anúria, e não foi possível realizar a coleta de 

urina com a gaiola metabólica. Esse fato já foi previamente relatado como uma 

limitação em estudos com camundongos em modelos de lesão renal. (149,162) 
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Técnicas de punção vesical poderiam ser consideradas no momento da 

eutanásia, porém, considerando o valor ínfimo que poderia ser obtido, além do 

risco de contaminação da urina com sangue, optamos por não realizar este 

processo. 

As catelicidinas podem desencadear um repertório variado e muitas vezes 

contraditório, a depender da doença e contexto celular subjacente. A avaliação 

da expressão genética (quantificação do RNA) poderia ter sido realizada, 

fornecendo um componente adicional quanto à expressão dos peptídeos 

antimicrobianos. As amostras obtidas, uma vez que foram provenientes de 

camundongos, foi exígua para os processos realizados no projeto, e seriam 

necessários mais animais para a obtenção de novas amostras.  

Outras técnicas histológicas poderiam ter sido utilizadas para avaliação 

da lesão renal associada à rabdomiólise, como imuno-histoquímica para 

mioglobina, ou avaliação das lâminas à luz polarizada, com o intuito de avaliar a 

presença de cristais birrefringentes de ácido úrico. (95)  

O CRAMP parece agir como um novo mediador imunomodulatório na 

LRA, e sua modulação pode ser uma estratégia potencial. (125) A avaliação do 

CRAMP em outros modelos de lesão renal aguda, tais como isquemia-

reperfusão, ou outro modelo de nefrotoxicidade, poderia acrescentar novas 

informações. Sabendo-se da susceptibilidade dos animais CRAMP KO ao 

envelhecimento, modelos de transição de LRA para DRC também poderiam ser 

avaliados, uma vez que o comportamento dos AMPs no envelhecimento ainda 

não é totalmente esclarecido. (118,163–165)  
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 6.3 Dificuldades à execução e seguimento do cronograma 

inicialmente proposto  

Inicialmente, houve dificuldade para obtenção dos animais CRAMP KO 

por problemas com o fornecimento da espécie pelo Biotério, relacionados ao 

controle da reprodução das linhagens em ambiente SPF, atrasando o início dos 

procedimentos. Além disso, houve dificuldades na padronização do modelo de 

rabdomiólise, conforme relatado, o que provavelmente se deveu à inexperiência 

da autora em experimentos de bancada, requerendo uma curva de treinamento 

e supervisão maiores.  

Houve dificuldade também relacionada ao não funcionamento do 

equipamento para realização do Milliplex® em nosso laboratório, sendo 

necessário o processamento das amostras em laboratório externo.  

Outra dificuldade esteve associada ao kit para dosagem de NGAL, uma 

vez que o primeiro kit excedeu o limite superior das dosagens, sendo necessária 

a compra de um segundo, gerando atrasos devido aos prazos de importação. 

A necessidade de fechamento do laboratório devido à pandemia pelo 

Covid-19 também impactou os prazos para realização dos experimentos. 
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7 Conclusões 

 

 

 Camundongos CRAMP KO são mais susceptíveis à lesão renal aguda por 

rabdomiólise, que seus correspondentes selvagens.  

 Os valores de CPK, ureia e creatinina foram semelhantes entre os animais 

CRAMP KO e C57, porém, os animais CRAMP KO apresentaram valores de 

ácido úrico significativamente maiores.  

 A dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias no soro não mostrou 

diferença significativa. Contudo, os animais CRAMP KO submetidos à 

rabdomiólise apresentaram valores de TNF-α, IL-1β e IL-6 significativamente 

maiores no tecido renal, demonstrando uma reação inflamatória intensa local, 

mas sem repercussão à distância. 

 NGAL e β-defensina 3 foram significativamente mais elevadas no tecido 

renal dos animais CRAMP KO submetidos à rabdomiólise. Em conjunto com as 

dosagens de citocinas pró-inflamatórias no tecido renal, e maior evidência de 

lesão tecidual ao escore de lesão tubular, consideramos que a maior mortalidade 

dos animais CRAMP KO se deveu à própria lesão renal, uma vez que o perfil de 

citocinas no soro, e a dosagem das defensinas no pulmão e íleo não mostrou 

sinais de repercussão sistêmica ou lesão de órgãos à distância.  

Animais CRAMP KO apresentaram maior mortalidade pelo modelo de 

rabdomiólise, mas, quando submetidos a um modelo de sepse, são mais 
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resistentes. As catelicidinas, portanto, podem induzir respostas inflamatórias 

distintas, até mesmo contraditórias, dependendo do contexto celular e patológico 

subjacentes. 
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8 Anexos 

 

 

Anexo A – Termo de autorização CEUA - FMUSP 
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Anexo B – Termo de prorrogação do prazo junto à CEUA – FMUSP  
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Apêndice   

 

Valores de creatinina sérica, em mg/dL 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 0,45 0,46* 0,27 1,34 0,177 0,121 

2 0,12 0,09 1,76 0,61 0,099 0,159 

3 0,15 0,13 0,58 1,47 0,078 0,202 

4 0,20 0,04 2,57 0,49 0,124 0,152 

5 0,07 0,12 1,27 0,28 0,5* 0,108 

6 0,03 0,12 1,48 1,135 0,667* 0,154 

7 0,066 0,02 0,07 0,871 0,088 0,099 

8  0,152 0,303 0,707 0,117 1,31* 

9  0,042 1,462 0,238  0,932* 

10  0,071 0,576 1,949  0,856* 

11  0,084  0,866   

*outliers 

  



Apêndice   

 

Valores de ureia sérica, em mg/dL 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 49,44 47,20 100,57 411,96 144,83 72,72 

2 87,82 80,66 417,76 384,16 126,6 87,2 

3 74,31 88,39 407,35 611,13 53,34 70,08 

4 86,49 98,63 925,68 315,55 43,33 58,87 

5 79,29 88,47 522,67 587,44 233,88 93,74 

6 64,10 98,90 722,57 729 224,96 64,78 

7 77,67 98,31 79,74 455,69 79,92 201,24* 

8  94,46 282,09 143,37 114,61 69,41 

9  92,53 455,36 267,68  101,89 

10  70,5 148,8 429,83  204,09* 

11  69,9  404,4   

*outliers 

  



Apêndice   

 

Valores de potássio sérico, em mEq/L 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 4,40 3,60 4,00 8,40 6 4,7 

2 3,90 4,50 9,60 10,40 5,2 3 

3 3,80 4,00 4,30 5,80 5,3 4,6 

4 5,00 4,40 7,30 4,50 5 3,12 

5 4,50 4,30 4,90 4,80 7,2 3,1 

6 3,50 4,30 8,20 6,5 5,2 3,4 

7 3,6 3,80 3,2 5,3 4,8 3,3 

8  4,2 4,2 3,9 3,2 3,3 

9  3,2 4,5 3,6  2,7 

10  3,5 2,7 6  3,6 

11  2,4  3   

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de cálcio ionizado sérico, em mg/dL 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 3,24 1,10 1,05 1,02 1,7 1,87 

2 5,56 2,80 2,04 4,28 1,45 2,88 

3 3,37 2,59 2,42 2,15 1,88 1,49 

4 3,09 2,40 2,02 2,74 1,75 2,57 

5 2,62 2,21 1,53 2,43 1,2 2,09 

6 2,48 2,53 1,63 1,25 1,98 2,63 

7 2,65 2,08 2,76 1,18 2,28 2,6 

8  2,56 2,55 3,6 2,55 2,6 

9  2,8 1,8 3,2  2,6 

10  1,9 2,5 1,2  1,8 

11  2,8  2,9   

 

  



Apêndice   

 

Valores de fósforo sérico, em mg/dL 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 9,60 10,28 8,80 59,36* 9,28 6,45 

2 4,49 4,19 34,28 22,60 6,02 5,98 

3 3,02 3,59 4,49 21,01 4,06 6,84 

4 7,90 10,40 23,58 6,18 3,85 7,58 

5 8,13 10,36 20,34 9,96 6,18 8,55 

6 11,13 8,65 32,41 5,72 7,24 7,06 

7 6,01 9,91 5,24 6,12 6,07 11,41 

8  8,33 6,21 6,65 6,88 13,3* 

9  7,52 6,19 7,03  6,03 

10  6,31 7,15 12,51  7,18 

11  5,22  8,9   

*outliers 

  



Apêndice   

 

Valores de ácido úrico sérico, em mg/dL 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 0,80 0,80 0,40 0,80 1,9 3,7 

2 0,60 0,30 0,10 6,40* 3,7 0,5 

3 0,50 0,40 0,60 1,70 4,6 2,1 

4 0,40 0,20 0,30 0,80 2,4 3,6 

5 0,30 0,10 0,30 0,60 6,9 2,8 

6 0,20 0,30 1,60* 3,4* 2 4,9 

7 0,2 0,10 0,4 0,9 4,3 0,7 

8  0,5 0,2 0,4 0,4 3,3 

9  0,3 1,9* 0,7  0,8 

10  0,6 0,6 1  1,2 

11  0,3  0,4   

*outliers 

 

  



Apêndice   

 

Valores de CPK sérica, em U/L 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO rabdo C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 50,40 34,00 41,20 18368,00* 739 67,2 

2 14,30 41,90 15637,00* 819,20 147 34,6 

3 61,80 53,00 84,50 747,30 70,2 70,63 

4 38,50 5,30 2302,90* 70,90 46,2 48,8 

5 31,10 48,60 234,80 72,10 1214,2 48,6 

6 13,30 37,30 1037,20 790,2 606,6 42,7 

7 24 22,40 20 98,3 53,5 40,8 

8  30,7 26,8 40,9 38,3 1747,9* 

9  25,6 328,9 5,9  21,4 

10  419,8* 224,3 5461,1*  40 

11  457,4*  353   

*outliers 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de proteína tecidual renal, pelo método Bradford 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 8,95 8,85 9 7,24 9,3 9,04 

2 8,95 9,25 9,46 2,84 7,12 7,13 

3 7,89 9,36 9,54 7,82 9,12 9,74 

4 9,15 9,67 9,42 9,31 7 9,74 

5 8,08 9,88 9,87 8,38 9,26 8,8 

6 6,53 9,21 9,24 6,67 9,29 9,21 

7 8,76 8,7 9,44 7,72 9,5 8,95 

8 9,54 6,32 8,37 8,03 8,44 9,49 

9  5,89 7,87 9,79 5,74 9,13 

10  6,4 8,11 5,97 6,25 7,92 

11  7,4 5,24 7,84 7,25 6,08 

12     7,84  

13     6,33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de TNF-α no tecido renal, ajustados pela proteína total, pelo 

método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 12,88 13,9591 5,152 7,675829 7,113118 11,12489 

2 7,24324 9,851027 5,896723 14,40246 9,322191 11,39734 

3 6,673638 9,037393 5,049161 6,865985 7,375329 9,683881 

4 10,55257 7,609928 5,049469 7,392911 9,166714 9,506571 

5 15,59047 8,272874 4,047416 9,923508 6,138013 14,96648 

6 12,04885 9,055049 5,765801 7,433733 6,978149 9,10684 

7 6,780137 10,30552 4,661123 8,085233 6,916842 11,09598 

8 8,518134 13,80269 5,233572 5,577335 8,637678 10,04341 

9  13,71681 4,670394 10,50552 12,38362 11,26495 

10  15,00906 5,865105 12,05863 13,5344 16,49066 

11  10,50608 8,509351 7,878316 13,07807  

12     10,97309  

13     13,40111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de IL-1-β renal, ajustados pela proteína total, pelo método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO sepse 

1 13,5524 10,97356 21,79322 10,83301 42,05387 27,66692 

2 4,382123 6,102703 0,8963 19,8007 9,930618 26,59509 

3 1,778454 5,776603 9,409853 21,87583 15,98289 26,70524 

4 6,70918 6,941468 10,52516 29,85972 24,43843 31,2462 

5 8,438119 9,355162 11,98501 12,07339 32,05302 36,69977 

6 4,877182 8,222258 0,416775   34,8747 34,3532 

7 6,910274 9,443563 9,812818 16,22915 14,02726 24,32369 

8 6,702935 10,11804 8,221266 17,78219 80,22666* 30,22961 

9    18,89898 18,44157 19,66481 34,07152 

10  4,97625 10,53736 15,34523 30,71872 35,55871 

11  7,686757 10,19408 20,93852 20,35131 4,576974* 

12     22,92781  

13        

*outliers 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de IL-6 no tecido renal, ajustados pela proteína total, pelo método 

ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO sepse 

1 3,854972 5,403277 2,894 7,059392 22,20366* 3,004535 

2 1,94581 2,869405 2,426533 4,838028 6,308287 3,879102 

3 2,440811 2,123184 2,018658 4,140921 2,422259 4,017659 

4 2,954973 2,207963 3,649363 3,907197 2,277571 4,572587 

5 5,996411* 2,849595 3,748936 6,949045 13,31749 6,994886 

6 2,516692 2,787731 2,470996 2,298501 38,33477* 3,936048 

7 2,030137 3,836667 3,522669 4,533938 2,286421 9,784469* 

8 2,406184 4,238924 4,735125 5,232877 20,43424* 4,149842 

9  4,56944 6,365438 6,496834 3,290767 3,874699 

10  3,992344 2,238224 5,61206 4,62384 6,645581 

11  3,218919 2,575382 5,455867 3,763448 3,532072 

12     3,322194  

13     5,924645  

*outliers 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de IL-10 renal, ajustados pela proteína total, pelo método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 12,61698 28,45831 9,240147 10,08923 7,159462 10,29613 

2 **  12,90692 9,292144 7,734507 7,957865 9,793689 

3 7,01052 8,886111 1,015704 6,726471 6,359759 13,27094 

4 13,81104 5,928749 8,388203 19,68539 **  12,49743 

5 22,94926 8,796761 10,95222 **  9,318683 24,33386 

6 8,882236 17,0443 4,439068 2,172864 10,99957 5,488599 

7 5,455594 **  **  9,128756 10,81979 **  

8 15,63512 **  **  2,735492 10,37109 12,45711 

9 **  10,6365 **  14,19724 7,224739 9,790581 

10 **  10,80969 ** 13,61692 19,94128 17,18965 

11  15,33959 ** 12,95714 18,62055 **  

12     4,271301  

13     **   

** dosagens com erro 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de NGAL no tecido renal, ajustados pela proteína total, pelo método 

ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO  

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 841,4972 1176,716 82429,31 165127,4 67495,29 64008,59 

2 1017,743 853,2043 70666,89 416746,8* 106637,7 93395,11 

3 1049,229 766,0684 67580,48 158196 70440,96 83034,07 

4 1291,977 978,1427 78872,22 84842,66 88032,21 72250,98 

5 1126,677 1210,181 82292,89 67111,78 60357,24 86587,82 

6 1102,34 1873,005 94707,62 109688,7 59850,49 74062,18 

7 929,411 856,0115 65151,66 102075,4 70677,7 36948,45 

8 880,2327 1397,392 103427 116783,1 82686,67 74492,8 

9  1889,126 107346,3 73837,64 127839,1 79388,72 

10  1864,339 65928,14 158230,6 107355,9 97575,76 

11  1166,345 112879,8 157792,4 80723,38 128496,3 

12     70651,86  

13     16636,57  

*outlier 

 

 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de β-defensina 1 no tecido renal, ajustados pela proteína total, pelo 

método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 86,07 103,03 61,92 5,99 86,59 124,83 

2 24,82 68,11 1,59 2,07 50,72 160,25 

3 19,95 23,64 32,09 4,75 64,36 145,50 

4 97,15 17,93 2,55 68,45* 56,18 149,20 

5 127,44 32,49 12,31 55,15* 60,07 157,62 

6 42,64 39,61 3,16 1,93 61,10 140,57 

7 26,63 41,11 48,73 10,01 45,96 71,44 

8   7,47  79,21  

*outliers 

 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de β-defensina 3 no tecido renal, ajustado pela proteína total, pelo 

método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 4,44 4,90 4,67 5,60 45,22 42,615 

2 4,36 4,18 4,48 14,00* 46,128 41,524 

3 4,93 4,30 4,44 5,16 42,857 47,219 

4 4,51 4,22 4,29 5,42 46,007 46,734 

5 5,59 2,84 4,48 5,33 45,644 44,432 

6 6,47 3,19 4,51 6,47 45,402 44,372 

7 5,04 3,33 4,52 5,24 45,099 55,034 

8   4,97  47,885  

*outlier 

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de β-defensina 1 pulmonar, ajustados pela proteína total, pelo 

método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 0,50 0,55 0,75 0,72 18,20 4,91 

2 0,42 0,46 0,50 0,80 6,51 7,33 

3 0,48 0,52 0,55 0,71 9,93 8,25 

4 0,48 0,45 0,51 0,56 6,34 3,17 

5 0,54 0,75 0,56 0,76 10,55 8,70 

6 0,46 1,05 0,81 0,36 12,24 9,58 

7 0,62 1,41 0,75 0,70 5,46 14,69 

8   0,64  16,93  

 

  



Apêndice   

 

Valores de β-defensina 3 pulmonar, ajustados pela proteína total, pelo 

método ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 5,59 5,72 7,38 6,38 55,276 5,46 

2 5,95 5,48 5,29 8,04 52,611 7,13 

3 6,54 8,39 4,64 5,53 40,01 6,98 

4 6,27 6,14 5,09 5,11 50,066 6,26 

5 4,52 5,34 6,31 4,81 47,219 6,98 

6 6,59 5,57 7,56 5,41 44,432 7,02 

7 6,07 6,55 7,14 5,01 37,829 7,56 

8   6,00  54,428  

 

  



Apêndice   

 

Valores de α-defensina 5 ileal, ajustados pela proteína total, pelo método 

ELISA 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 47,11 32,44 37,81 5,09 61,09 43,38 

2 31,04 40,61 4,95 27,46 73,38 88,87 

3 26,81 47,63 33,71 40,65 98,58 44,42 

4 32,66 62,26 40,11 54,06 107,57 62,73 

5 20,37 38,46 55,26 55,21 97,31 91,80 

6 39,76 33,59 12,11 71,41 176,73 31,97 

7 37,56 33,04 69,15 37,32 155,99 49,88 

8 33,26 56,43 88,39 48,38 109,04 57,15 

9  85,46 45,70 53,65 53,67 61,56 

10  60,66 48,02 48,59 57,93 80,58 

11  36,02 31,13 44,17 78,38 74,33 

12     70,11  

13     99,27  

 

 

  



Apêndice   

 

Valores de IL-1-β, IL-6, IL-10, MCP-1 e TNF-α séricos, pelo método Milliplex® 

  IL-1-β IL-6 IL-10 MCP-1 TNF-α 

C57 controle 1 1,04 0,21 0,58 0,38 0,17 

 2 1,11 0,15 0,5 2,12 0,62 

 3 1,06 0,81 1,07 6,97 0,49 

 4 0,96 0,37 0,68 17,91 1,97 

 5 0,78 0,37 0,36 1,53 0,58 

 6 0,96 0,09 0,68 17,13 0,84 

 7 1,2 0,42 1,92 21,19 1,89 

 8 0,87 0,32 1,13 22,04 2,64 

KO controle 1 1,2 0,75 2,31 29,92 4,89 

 2 1,11 0,77 4,07 15,62 4,04 

 3 1,01 0,73 1,74 15,62 2,02 

 4 1,06 0,32 0,58 18,71 2,47 

 5 1,06 5,8* 0,78 68,23 2,17 

 6 0,96 10,71* 0,68 84,48 3,03 

 7 0,87 0,6 1,42 72,42 4,89 

 8 0,92 0,12 2,31 65,19 5,81 

 9 1,06 0,66 0,88 22,04 3,27 

 10 1,01 0,6 1 21,19 2,72 

 11 1,25 0,24 0,78 23,8 2,47 

C57 rabdo 1 1,01 52,33 0,52 121 0,26 

 2 1,16 29,25 26,47* 38,86 8,94 

 3 0,96 53,13 1,74 22,04 0,58 

 4 1,01 65,87 6,35 68,65 6,22 

 5 1,06 126 2,01 61,13 3,27 

 6 0,92 59,82 0,58 42,26 2,58 

 7 0,96 103 2,31 42,26 3,15 

 8 0,96 120 12,98* 64,74 7,86 

 9 1,16 39,33 1,92 29,43 0,97 

 10 1,6* 88,77 1,66 32,44 2,58 

KO rabdo 1 1,25 318 71,45 111 13,8 

 2 1,18 99,98 4,07 53,21 2,89 

 3 1,25 103 23,15 79,38 6,6 

 4 1,11 125 1,27 44,6 2,17 

 5 0,96 54,43 0,78 44,6 0,78 

 6 1,93* 13,77 23,89 91,57 9,19 

 7 0,96 125 5,64 74,45 3,33 

 8 1,08 26,41 0,83 75,65 6,69 

 9 1,37 63,56 1,2 24,7 2 

 10 1,06 58,74 142* 132 11,52 

 11 1,06 158 24,5 76,05 4,31 

C57 sepse 1 199* 4928 6363 10056* 127 

 2 7,28 2729 4042 3405 74,27 

 3 1,84 526 766 597 15,11 

 4 1,25 152 130 401 8,92 



Apêndice   

 

  IL-1-β IL-6 IL-10 MCP-1 TNF-α 

 5 90,67* 5069 6202 2319 149 

 6 2,71 1527 2503 1640 22,23 

 7 4,02 4741 3142 6305* 81,49 

 8 1,25 215 26,21 398 5,98 

 9 0,96 157 19,87 488 3,64 

 10 1,06 331 258 463 5,19 

 11 1,25 198 70,83 1601 8,05 

 12 1,06 7,73 0,36 9,19 0,2 

KO sepse 1 1,65 356 22,65 569 10,17 

 2 1,3 398 1604* 725 21,72 

 3 1,35 420 127 538 14,72 

 4 1,25 587 21,81 392 8,72 

 5 1,5 923 447 315 16,23 

 6 1,16 410 409 738 13,56 

 7 3,02* 4783* 4626* 1792* 37,81* 

 8 1,35 183 247 367 10,94 

 9 1,25 418 309 379 10,03 

 10 1,45 334 384 1830* 8,72 

 11 1,65 436 4535* 748 37,51* 

*outliers 

  



Apêndice   

 

Escore de lesão tubular 

 C57 

controle 

KO 

controle 

C57 

rabdo 

KO 

rabdo 

C57 

sepse 

KO 

sepse 

1 1,35 1,52 2,35 2,93 0,8 0,52 

2 0,82 1,13 2,55 2,33 1,14 0,8 

3 0,73 1,29 2,12 3,05 0,95 0,73 

4 1,28 0,6 1,67 2,64 0,83 0,7 

5 1,04 0,73 2,23 3,2 0,5 1,1 

6 0,73 0,38 2,56 2,33 0,4 0,9 

7 0,56 1,13 2,3 3,12 1,09 0,89 

8  1,47 2,61 2,8 0,95 1,25 

 

 

 

 


