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RESUMO
A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação comum no paciente grave e está
associada à alta mortalidade, tendo a sepse como o mais prevalente fator de risco em
pacientes críticos. A LRA na sepse está envolvida com estresse oxidativo e
vasoconstrição. Diversas medidas terapêuticas para minimizar os danos renais na
sepse já foram investigadas, com destaque para os fármacos antioxodantes, e não
se confirmaram como intervenção a ser incorporada na clínica. O objetivo desse
estudo foi avaliar a resposta inflamatória sistêmica na sepse, a função renal e os
efeitos renoprotetores do vasodilatador cilostazol e dos antioxidantes n-acetilcisteína
(NAC) e diosmina hesperidina no modelo de sepse experimental. Foram avaliados
parâmetros sistêmicos, o perfil inflamatório renal, intestinal e pulmonar (TGF- α e
interleucina 6-IL-6), a função renal (FR-clearance de creatinina), a geração urinária de
peróxidos (PU) e a análise histopatológica dos rins. Foram utilizados ratos Wistar,
machos, divididos em 5 grupos: Sham (controle); Sepse: sepse induzida pela técnica
de ligadura e punção do cecon (LPC); Sepse+Cilostazol; Sepse+N-acetilcisteína
(NAC) e Sepse+Diosmina. Os resultados mostraram que o grupo Sepse apresentou
elevação de TGF-α e IL-6 e parâmetros globais como redução da temperatura e
hipotensão que caracterizaram o padrão da sepse. Os grupos sepse, tratados ou não,
mostraram redução da função renal, com diminuição do fluxo urinário e elevação do
parâmetro oxidante analisado, os PUs. Apenas o grupo Sepse+Diosmina demonstrou
atenuar a redução da FR desencadeada pela sepse e redução dos PUs na
comparação ao grupo Sepse. Todos os grupos sepse apresentaram alterações
histológicas renais. O estudo confirmou a LRA por sepse, sendo que apenas o
fármaco diosmina hesperidina contribuiu para a melhora da função renal e redução do
estresse oxidativo.

PALAVRAS-CHAVE: Sepse. Lesão Renal Aguda. Rato. Antioxidante. Vasodilatador.
Renoprotetor. Enfermagem

VASCO, C.F. Acute kidney injury induced by sepsis and potential renoprotective
therapies [thesis]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2017.

ABSTRACT

Acute renal injury (AKI) is a common complication in critically ill patient and it is
associated with high mortality, with sepsis being the most prevalent risk factor for renal
failure in critically ill patients. LRA in sepsis is involved with oxidative stress and
vasoconstriction. Therapeutic initiatives aimed at minimizing renal damage in sepsis
were not confirmed. This study evaluated the systemic inflammatory response in
sepsis, renal function and renoprotective effects of the vasodilator cilostazol and the
antioxidants n-acetylcysteine (NAC) and diospenes hesperidin. Systemic parameters,
the inflammatory renal, in the intestine and in the lungs profile (TGF- α and interleukin
6-IL-6), renal function (RF-creatinine clearance), urinary peroxides generation (PU)
and histopathological analysis of the kidneys were performed. Male Wistar rats were
divided into 5 groups: Sham (control); Sepsis: sepsis induced by the technique of
ligation and puncture of the cecon (LPC); Sepsis+cilostazol; Sepsis+N-acetylcysteine
(NAC) and Sepsis+diosmin. The results showed that the Sepsis group presented
elevation of TGF-α and IL-6 and global parameters such as temperature reduction and
hypotension characterizing the sepsis pattern. Sepsis groups showed reduced renal
function and urinary flow and elevation on UPs. The Sepsis+Diosmina group was the
only one to attenuate RF reduction and PU reduction when compared to the Sepsis
group. All sepsis groups had renal histological changes. The study confirmed that
sepsis induces AKI, being diosmin hesperidin the only agent to contribute to the
improvement of renal function and reduction of oxidative stress.

KEY WORDS: Sepsis. Acute kidney Injury. Mouse. Antioxidant. Vasodilator.
Renoprotective. Nursing
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1. INTRODUÇÃO

A sepse é definida como uma disfunção de órgãos com risco de morte, causada por
uma série desregulada de respostas à infecção, especialmente se não reconhecida e tratada
rapidamente

(1, 2).

A Incidência e a prevalência de sepse tem aumentado globalmente nos

últimos anos. A sepse tem se destacado como a causa mais frequente de internação em
unidades de terapia intensiva (UTI), de readmissões hospitalares e a mais comum causa de
morte. O Global Burden of Disease , um programa abrangente de pesquisa regional e global
de carga de doença que avalia a mortalidade e a incapacidade de doenças, lesões e fatores
de risco importantes, descreve que infecção é causa de morte em 10 milhões de pessoas
por ano, e a sepse afeta entre 3 e 10 por mil pessoas anualmente em países desenvolvidos
(3).

Além da gravidade nata da síndrome, o grande número de complicações, com destaque

para a lesão renal aguda (LRA), também compromete significativamente o prognóstico do
paciente com sepse.
Em 2016, a Surviving Sepsis Campaign (SSC), com o objetivo de padronizar a
nomenclatura, definiu sepse como uma resposta inflamatória sistêmica à infecção, sendo a
sepse severa ou grave descrita como aquela acompanhada de disfunção orgânica e
anormalidades de perfusão (acidose láctica, oligúria, alterações do nível de consciência) na
ausência de outras causas conhecidas para essas anormalidades, ou acompanhada de
episódios de hipotensão (valores de pressão sistólica inferiores à 90mmHg ou redução de
40mmHg dos valores basais), sendo responsiva a hidratação vigorosa. O choque séptico é
descrito como a sepse associada à hipotensão, não responsiva a hidratação vigorosa, que
ocorre associada à disfunção orgânica e anormalidades de perfusão, na ausência de outras
causas conhecidas para essas anormalidades. A síndrome da resposta inflamatória
sistêmica (SIRS) é aquela deflagrada por infecção ou diversos outros insultos, tais como
pancreatite, isquemia, trauma e choque hemorrágico. É caracterizada pela presença de ao
menos dois dos seguintes parâmetros, hipotermia (temperatura corpórea inferior à 36°C) ou
febre (superior à 38°C), taquicardia (frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto
[bpm]), taquipnéia (frequência respiratória [FR] acima de 20 inspirações por minuto [ipm] ou
pCO2 abaixo de 32mmHg) e leucocitose, leucopenia ou se constatado mais do que 10% de
formas imaturas de leucócitos no leucograma (3).
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Em 2016, a revista JAMA publicou uma série de artigos atualizando as
definições de sepse e choque séptico. Essa atualização mostrou-se necessária devido
ao maior número de recursos de suporte a vida disponível nas UTIs, especialmente
em países desenvolvidos e em decorrência do melhor entendimento dos mecanismos
fisiopatológicos responsáveis pelas disfunções celulares e moleculares relacionadas
à sepse e que contribuem para morbidade e mortalidade associadas a essa síndrome
(1,2).

A derivação e a validação inicial dos critérios para a atualização dos critérios
de sepse envolveu a identificação de 148,907 casos com suspeita de infecção numa
coorte de 1.3 milhões de atendimentos médicos registrados em prontuários
eletrônicos em 12 hospitais da Pensilvânia, EUA. O passo seguinte consistiu em uma
análise com 706,399 atendimentos em 165 hospitais norte-americanos e alemães
onde dois escores demonstraram bom desempenho diagnóstico para a sepse: SOFA
(sequential organ failure assessments score) e qSOFA (quick sequential organ failure
assessments score) (1, 2).
As novas definições e os critérios de sepse permitiram a criação de um
algoritmo organizacional para os critérios clínicos de sepse e choque séptico,
conforme descrito na Figura 1 e significaram grande avanço na logóstica de
atendimento ao paciente com sepse.

Fig. 1 Singer M, Deutschman C, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock
(Sepsis-3). JAMA 2016;
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Apesar do crescente desenvolvimento de diversos métodos diagnósticos e
terapêuticos, a taxa de mortalidade relacionada à sepse permanece intocada, em
torno de 30 a 40% há décadas. Se analisarmos grupos específicos como idosos e
portadores de doenças crônicas, essa taxa se eleva a índices em torno de 70% (3).
A prevalência de sepse nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) brasileiras é
de aproximadamente 20%, sendo a principal causa de morte em pacientes críticos
com a incidência se elevando nos últimos anos. A taxa de mortalidade da sepse grave
é muito elevada (em torno de 70%) com um alto custo para as instituições de saúde
(4).

A

principal

consequência

da

resposta

inflamatória

na

sepse

é

o

comprometimento de muitos órgãos com evolução para a síndrome da insuficiência
de múltiplos órgãos, que é acompanhada de mortalidade ainda mais elevada.
Quando a infecção ocorre, a primeira linha de defesa do hospedeiro são as
células fagocitárias (macrófagos, monócitos e granulócitos polimorfonucleares) e
ativação de complementos, de maneira ainda inespecífica. No momento subsequente,
as imunoglobulinas e as células imunocompetentes iniciam uma resposta imune
específica(5, 6).
Os mecanismos envolvidos no choque e na lesão de órgãos induzidos no
choque séptico são multifatoriais. Diversas respostas moleculares de inflamação e
danos celulares podem estar implicados nesta patogênese, incluindo a geração de
citocinas, espécies reativas de oxigênio como o óxido nítrico, ânions superóxido ou
peroxinitrito. A geração de espécies reativas de oxigênio durante reperfusão após
isquemia ou hipóxia ou por atividade de neutrófilos é mediadora de danos tissulares,
perpetuando a lesão inicial (7).
Danos causados por radicais livres de oxigênio ocorrem via peroxidação lipídica
em uma variedade de processos patológicos, incluindo o choque. Os componentes da
parede bacteriana são os principais ativadores dessa resposta do hospedeiro, sendo
eles as endotoxinas dos microorganismos gram-negativos e o ácido teicóico dos
microorganismos gram-positivos. Esses componentes desencadeiam uma cascata
inflamatória, sendo, inicialmente, liberados o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e a
interleucina-1 (IL-1), que estimulam uma intensa resposta celular, com liberação de
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mediadores secundários, com a quimiotaxia e ativação de granulócitos. Os
mediadores secundários são responsáveis pela reativação das células fagocitárias e
da cascata inflamatória, formando um ciclo vicioso inflamatório

(8).

As citocinas são proteínas, em geral, com mais de 20kDa, que agem de
diversas formas, podendo ativar a própria célula que a produziu, assim como outras
células. Seus efeitos incluem indução de proliferação, quimiotaxia, apoptose e
diferenciação celular, com ação sobre diferentes tipos celulares (3). Dentre as citocinas
pró-inflamatórias, as IL-1, IL-2, IL-8 e TNF-α são as de maior relevância e as mais
estudadas em sepse. O TNF-α, produzido por monócitos, macrófagos, neutrófilos,
células endoteliais, NK e linfócitos T, é a primeira citocina liberada em resposta a
endotoxemia, atingindo níveis séricos máximos uma a duas horas após a indução da
sepse nos casos experimentais. O TNF-α induz a liberação de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10,
fator ativador de plaquetas (PAF), eicosanoides, antagonista do receptor de IL-1 e
receptor de TNF solúvel. É um potente ativador de macrófagos e neutrófilos, induz
proliferação celular e produção de moléculas de adesão por células endoteliais,
levando à hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, acúmulo de neutrófilos
nos pulmões, anorexia, diminuição do fluxo sanguíneo esplâncnico intestinal,
hiperglicemia, alterações no perfil lipídico, acidose, coagulação e, por ação direta no
hipotálamo, hiperpirexia

(3).

A IL-6, durante muito tempo, foi vista como uma citocina

pró-inflamatória, induzida por lipopolissacarideo (LPS), assim como outras citocinas,
tais como TNF-α e IL-1. Embora seja utilizada frequentemente como um marcador de
resposta sistêmica pró-inflamatória, ela apresenta também propriedades antiinflamatórias. De fato, estudos recentes com camundongos knockout para IL-6
demonstraram que seu papel é predominantemente anti-inflamatório (8).
Como mencionado anteriormente, a sepse causa falência de múltiplos órgãos,
dentre eles os rins, sendo que a taxa de mortalidade é maior no grupo com
comprometimento prévio da função renal

(9).

A lesão renal aguda (LRA) é uma

complicação comum entre pacientes críticos internados em unidades de terapia
intensiva (UTI). A incidência de LRA tem aumentado significativamente quando
comparado com dados anteriores, sendo que mais de 50% dos pacientes
desenvolvem LRA em algum momento durante o curso de sua internação (10).
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A mortalidade entre pacientes internados em UTI com LRA e falência múltipla
de órgãos foi relatada como sendo superior a 50%, podendo chegar à 80% nos
pacientes que necessitam de terapia renal de substituição (TRS)

(10).

A lesão renal aguda (LRA) é considerada o melhor termo para designar a
condição na qual o declínio agudo da função renal é quase sempre secundário a uma
lesão determinante de alterações estruturais e funcionais nos rins (11). É diagnosticada
clinicamente quando ocorre elevação da creatinina sérica de 0,3mg/dl e/ou oligúria
menor ou igual a 0,5ml/kg/h por um período de 6 horas

(12).

Numerosas definições

foram propostas para caracterizar a lesão renal aguda (LRA), resultando em grande
discrepância no relatório de incidência de LRA. Essa heterogeneidade de dados
tornou a comparação entre vários estudos publicados com foco em LRA difícil e, em
muitos casos, impossível. O desenvolvimento de dois novos sistemas de classificação
para a LRA na última década, RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, and End-Stage Renal
Failure) e AKIN (Acute Kidney Injury Network) proporcionou maior uniformidade entre
dados de pesquisas e conhecimento mais preciso sobre a epidemiologia da LRA,
demonstrando maior sensibilidade e especificidade no seu diagnóstico e estratificação
(13).

Recentemente, as classificações RIFLE e AKIN foram mescladas e foi proposta a
classificação KDIGO (Diretrizes clínicas para o diagnóstico, avaliação, prevenção e
tratamento do distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica), com o objetivo de
fornecer informações integradas com critérios simplificados para a clínica, para a
pesquisa e vigilância da saúde pública. Nesta classificação, a severidade foi
estratificada da mesma maneira que no AKIN, exceto por uma simplificação dos
critérios necessários para atingir o estágio 3. Teoricamente, o KDIGO oferece
vantagens sobre os outros dois sistemas na identificação de pacientes com LRA e na
previsão do desfecho (13, 14). Assim sendo, a classificação KDIGO é de recomendação
atual internacional para a identificação da LRA.

Um estudo prospectivo multicêntrico incluindo 29.269 pacientes graves revelou
que a ocorrência de lesão renal aguda em UTI foi de aproximadamente 6%, sendo
que a sepse foi o fator que mais contribuiu para esse quadro (50%) (13). Considerando
que a ocorrência de LRA hospitalar isolada é rara, essa prevalência eleva-se a cada
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associação com outra condição grave. Outros estudos mostraram que 45% a 70% das
LRAs estão associadas aos quadros sépticos (5).
A patogênese da LRA na sepse é considerada multifatorial

(15, 16).

Diferentes

mecanismos fisiopatológicos têm contribuído para o seu desenvolvimento como a
hipoperfusão glomerular, a alteração da circulação da rede de capilares peritubulares,
a reação inflamatória causada pelas citocinas sistêmicas ou pela produção de
citocinas locais

(17)

e a disfunção tubular induzida pelo estresse oxidativo

(18, 19).

A

relação entre a oferta de oxigênio, consumo e oxigenação tecidual, com especial
atenção para as consequências funcionais e resposta biológica nesse cenário ainda
é pouco compreendida (19).
Há que se considerar ainda que a LRA na sepse pode ter como causa a
nefrotoxicidade por medicamentos, como os antibióticos. A fisiopatologia da LRA na
sepse e no choque séptico resulta de isquemia renal secundária a vasoconstrição e
fluxo sanguíneo renal inadequado, entre outros. Os mecanismos que podem estar
direta ou indiretamente associados são a alteração na hemodinâmica com
subsequente vasoconstrição renal levando a isquemia e hipóxia tissular, hiperglicemia
causando alteração funcional nos leucócitos e macrófagos induzindo a inflamação e
ativação da cascata fibrinolítica ativando a coagulação intravascular disseminada
(CIVD) e trombose microvascular (20).
Evidências experimentais confirmam que a falência renal precoce na sepse tem
como fator determinante a vasoconstrição renal com função tubular intacta,
demonstrada pelo aumento da reabsorção de água e sódio pelo túbulo. A
hipoperfusão renal secundária à redução do fluxo sanguíneo renal leva à isquemia e
necrose tubular aguda (NTA). Sendo assim, a intervenção precoce como medida para
preservar o fluxo renal pode prevenir a evolução para NTA. Em alguns casos de sepse
com volemia adequada e débito cardíaco aumentado, observa-se declínio do fluxo
sanguíneo devido à vasoconstrição local e redistribuição do fluxo sanguíneo renal
20).

(3,

Em outros casos, há vasodilatação dos vasos renais acompanhando a vasculatura

sistêmica independente da diminuição do fluxo sanguíneo renal. A ativação do sistema
simpático e do eixo renina-angiotensina-aldosterona, a liberação de vasopressina e o
aumento do débito cardíaco são essenciais na manutenção da integridade da
vasculatura arterial na sepse e no choque séptico. O débito cardíaco é fator
determinante para manutenção do fluxo sanguíneo renal. Sendo assim, podemos
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dizer que há alterações hemodinâmicas e não hemodinâmicas envolvidas na
patogênese da LRA na sepse(3, 21).
A síntese de óxido nítrico (NO) e a geração de radicais livres de oxigênio
causam lesão tubular relacionada ao peroxinitrito também estão envolvidas no rim da
sepse havendo evidências de que são responsáveis por induzir alteração celular e
apoptose tubular. A síntese de NO provoca vasodilatação sistêmica e diminui a
regulação da síntese de NO endotelial. A endotoxemia pode aumentar a síntese de
NO induzido (iNO) dentro do rim, onde há várias células com essa capacidade como
as células epiteliais tubulares, células mesangiais e macrófagos.
Os efeitos do NO sobre o rim durante a sepse são complexos. As várias células
renais podem produzir altos níveis de NO seguidos de citocinas pró-inflamatórias,
lipopolissacarídeos induzindo a síntese de iNO. Estas células incluem as epiteliais
tubulares proximais, células mesangiais e macrófagos. As células tubulares renais
podem sofrer lesão por isquemia ou por agentes citotóxicos

(21).

Há nesses casos

lesões celulares com e sem morte celular. Entre as lesões com morte estão descritas
a necrose e a apoptose. Estudos in vitro têm mostrado que as citocinas induzem
alterações tubulares específicas em células do citoesqueleto e em suas funções. Isso
inclui perda da polaridade e da borda em escova, aumento da permeabilidade epitelial,
alteração no transporte do soluto e redistribuição apical e basolateral da bomba Na/KATPase (causando edema celular), além de dissolução da integrina, mediada por
molécula de adesão. Essas se caracterizam por lesões sem morte. A evolução dessa
lesão pode induzir a necrose ou apoptose, quando as células tubulares destacam-se
da membrana basal para a luz, causando obstrução tubular, aumentando a pressão
intratubular e o escape do filtrado glomerular para fora do túbulo em direção ao
interstício e veias renais

(21).

Além disso, neutrófilos ativados acumulados dentro dos

capilares tubulares interagem com o endotélio vascular, causando disfunção
endotelial, ativação da coagulação e lesão celular tubular. A liberação de espécies
reativas de oxigênio (EROs) provenientes dos neutrófilos podem induzir alterações da
célula tubular. A endotoxina ativa os neutrófilos, que através da lesão causada pela
reperfusão após um período de hipoperfusão estimulam a produção de EROs.
Experimentos indicam que as EROs estão intimamente relacionadas com nefropatia
por contraste e são conhecidas por causarem dano glomerular em vários modelos de
isquemia renal e inflamação, como no caso da LRA induzida pela sepse

(15, 22, 23).
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A LRA na sepse grave ou choque séptico, na maioria dos casos, inicia-se com
alteração do débito urinário, sendo a oligúria a mais frequente. O rim se apresenta
como o terceiro sistema comprometido, antecedido apenas pelo sistema
cardiovascular e pulmonar. A oligúria pode ser revertida com medidas terapêuticas,
porém nem sempre com sucesso. A evolução da LRA mostra alterações dos
marcadores sanguíneos como uréia e creatinina

(10,

21).

Esses conceitos

fisiopatológicos organizam movimentos celulares, moleculares e funcionais na sepse
que induzem a LRA, no entanto, pouco se definiu até o momento com relação a
medidas renoprotetoras ou intervenções terapêuticas que tenham impacto na
evolução da sepse e que evitem a ocorrência da LRA.
Nesse sentido, na busca por tratamentos que atenuem os danos renais
decorrentes de diversas causas, seja de origem nefrotóxica, isquêmica ou séptica e
considerando os efeitos vasoconstritores e o estresse oxidativo induzido pelo
desequiíbrio entre EROS e enzima antioxidantes, alguns estudos experimentais e
clínicos utilizando vasodilatadores e antioxidantes foram realizados. Dentre os
antioxidantes utilizados na clínica e em modelos experimentais, destaca-se a Nacetilcisteína (NAC). Recentes estudos sugerem que as suas propriedades
vasodilatadoras e antioxidantes confirmam-se como protetoras da função renal em
situação de exposição ao contraste iodado, por melhorar a hemodinâmica renal e
minimizar os danos tissulares oxidativos diretos

(9, 24).

A NAC é um composto de tiol

com propriedades antioxidantes e vasodilatadoras que pode proteger o tecido por
efeito antioxidante direto, além de aumentar a concentração de antioxidantes
endógenos como a glutationa intracelular.
Considerando os possíveis mecanismos que podem levar à LRA, seja estresse
oxidativo ou vasoconstrição, é possível vislumbrar algumas medidas terapêuticas com
efeitos vasodilatadores e antioxidantes que podem contribuir para a proteção renal (2527).

A

diosmina

biologicamente

hesperidina

ativo

que

é

um

propriedades

flavonóide

insaturado,

anti-inflamatório,

um

polifenol

antioxidante,

anti-

hiperglicêmico e antimutagênicas. Atua sobre o sistema venoso, diminuindo a
distensibilidade e a estase venosa, melhorando o tônus venoso na microcirculação,
normalizando a permeabilidade e reforçando a resistência dos vasos capilares,
resultando em diminuição do edema de origem venosa. Os flavonóides são compostos
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polifenólicos biossintetizados a partir da via dos fenilpropanóides e do acetato,
precursores de vários grupos de substâncias como aminoácidos alifáticos,
terpenóides, ácidos graxos, dentre outros

(28).

Em modelo murino, Ahmed e colegas

mostraram o papel renoprotetor da diosmina na nefropatia induzida por aloxano (29).
Srinivasan S e Pari L (2012) investigaram a ação antioxidante da diosmina no
Diabetes Mellitus, também em modelo murino. Os resultados mostraram que a
diosmina atua no estresse oxidativo, revertendo a baixa atividade das enzimas
antioxidantes superoxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidade
(GPx) (23).
Silambarasan T e Raja B (2012) estudaram um modelo de hipertensão pós
nefrectomia unilateral com o tratamento com diosmina. Nos animais tratados,
observou-se redução da pressão arterial, assim como elevação significante da
atividade das enzimas superoxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Os
achados de resposta renoprotetora da diosmina se repetiram na histologia renal e no
coração (24).
O cilostazol é um inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo III com ação
vasodilatadora, antiagregante plaquetária e antitrombótica. É considerado fármaco de
primeira escolha na claudicação venosa intermitente devido à doença arterial
obstrutiva periférica. Este medicamento parece ter efeito benéfico na sensibilidade à
insulina, podendo ser útil na nefropatia glomerular precoce e nos estados de
hiperinsulinemia. Na nefropatia diabética de seres humanos, o cilostazol diminuiu
significativamente as micropartículas derivadas das plaquetas, produzidas pela
ativação plaquetária, e a relação CD62P/CD63 (glicoproteína P-seletiva/antígeno 63),
podendo apresentar efeito benéfico nas complicações trombóticas do Diabetes
Mellitus ligadas à nefropatia. O cilostazol atuou também o TxB-2 (tromboxano 2)
melhorando a nefropatia diabética

(30, 31).

Em ratos, o cilostazol melhorou o fluxo

sanguíneo e a sensibilidade à insulina, apesar de não diminuir a gordura abdominal
ou níveis de glicose

(29).

Além disso, normalizou a hiperfiltração e diminuiu a

microalbuminúria por atenuar a nefropatia glomerular sem modificar o peso renal ou a
massa glomerular (32).
Wang F et al (2008) analisaram a ação do cilostazol na nefropatia diabética
induzida por estreptozocina. Os resultados deste estudo demonstraram que o
cilostazol apresenta efeito renoprotetor que pode se caracterizar por ação anti-
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inflamatória, incluindo inibição da ativação da NF-kappa β e subsequente diminuição
dos fatores pró-inflamatórios como a expressão de VCAM-1(molécula de adesão da
célula vascular 1), ICAM-1(moléculo de adesão 1), MCP-1(proteína quimiotática de
monócito 1) a VEGF(fator de crescimento endotelial vascular) nos rins dos ratos
diabéticos (33).
Na última década, a sepse grave e o choque séptico têm sido objetos de
diversos estudos que significou avanço nos dados científicos disponíveis relativos a
essa síndrome. Apesar de existirem algumas publicações que descrevem o modelo
de sepse experimental por meio da ligadura e punção do ceco (LPC)

(34, 35)

com o

objetivo de estudar o rim, não há dados concretos sobre o efeito do tratamento com
fármacos antioxidantes e vasodilatadores na lesão renal aguda induzida pela sepse.
Peng et al 2012 descreveram que a lesão renal induzida pela sepse por meio da
técnica de LPC em ratos e compararam o grupo medicado com antibiótico com o grupo
placebo, mostrando que os grupos tratados com antibiótico demonstraram maior
inflamação renal, porém com maior sobrevida

(33).

A sepse como doença

extremamente heterogênea é de difícil reprodução em laboratório. Para um tratamento
mais eficaz, evitando disfunções de órgãos vitais, tais como o rim, talvez seja
necessário o uso combinado de diversos fármacos, assim como a estratificação dos
pacientes em diversos grupos, buscando particularizar a gravidade de cada indivíduo
e buscar a intervenção mais adequada.
A hipótese desse estudo é que o emprego de estratégias de proteção como
antioxidantes ou vasodilatadores podem ter impacto no resgate ou na prevenção da
LRA por sepse.
Algumas intervenções podem diminuir a incidência de LRA na sepse tais como
terapia precoce como o controle da glicemia, evitar uso de medicamentos nefrotóxicos
e ajustar antibióticos e outros medicamentos de acordo com a depuração de
creatinina, além do cuidado com os exames contrastados. Para isso, o enfermeiro tem
um papel de relevância na identificação dos riscos, contribuindo na intervenção e
evitando, juntamente com os outros profissionais, a evolução da doença para
disfunção de múltiplos órgãos e sistemas.

Estudos experimentais relacionados à identificação de possibilidades
farmacoterâpeuticas que possam ser aplicadas na clínica se justificam pela ausência,
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até o momento, de medidas que tenham gerado impacto na epidemiologia dessa
síndrome e confirmam a necessidade da identificação de novas intervenções que
possam reduzir o curso natural da LRA e evitar formas mais graves com suporte de
terapia renal substitutiva, além de promover melhora na sobrevida do paciente crítico
com LRA decorrente da sepse.
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2. OBJETIVOS:



Padronizar o modelo de sepse experimental, utilizando a técnica de ligadura

e punção de cécum.


Caracterizar a sepse em ratos por meio de marcadores sistêmicos e a

resposta inflamatória nos rins, intestino e pulmões.


Caracterizar o efeito da sepse sobre a função renal de ratos.



Avaliar o efeito de agentes antioxidantes e vasodilatadores sobre a função

renal, perfil oxidativo renal e histologia renal em ratos submetidos à sepse;
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo experimental em ratos com abordagem quantitativa. O
estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais do Instituto
de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, sob protocolo 92, na página
106, livro 02.
O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório Experimental de Modelos
Animais-LEMA da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
Foram utilizados 45 ratos Wistar, machos, adultos, pesando entre 250g a 320g.
Os animais foram divididos em 5 grupos de 9 ratos.
A reprodução do modelo de sepse em ratos foi feita realizada por meio da
técnica de ligadura e punção do ceco (LPC), considerado modelo padrão para esse
fim, pois mimetiza a natureza e o curso clínico da sepse (34, 35). Nesta técnica, após os
animais terem sido anestesiados, foram submetidos a laparotomia mediana, por
incisão de aproximadamente dois centímetros no abdômen, abrangendo pele, plano
músculo-aponeurótico e peritônio, expondo as vísceras abdominais. O ceco foi ligado
abaixo da válvula ileocecal com obstrução total objetivando aumentar a pressão
dentro deste segmento do intestino, sem provocar isquemia, e não permitir o livre
trânsito do conteúdo do intestino delgado para o intestino grosso. Após a ligadura, o
ceco foi perfurado com agulha de punção venosa, seguida de pressão digital gentil da
alça intestinal, para a certificação de o extravasamento das fezes na cavidade
abdominal, e, por fim, foi recolocado no abdome. Ao final do experimento, a cavidade
abdominal foi suturada.
Em todos os grupos foram avaliados parâmetros sistêmicos e específicos da
função renal associados à sepse, quais sejam a temperatura corporal, a pressão
arterial média (PAM), a glicemia, o clearance de creatinina e a concentração de
peróxidos de hidrogênio urinário. Os resultados obtidos no grupo controle foram
considerados valores normais de referência para a função renal.
Os animais foram randomizados e agrupados da seguinte forma:
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 Grupo Sham (controle): animais submetidos apenas à laparotomia (após anestesia
padronizada descrita a seguir), porém sem a realização do modelo experimental de
sepse ou qualquer outro tipo de tratamento;
 Grupo Sepse: os animais submetidos à laparotomia para realização da LPC (34-36).

 Grupo Sepse+NAC (N-acetilcisteína): animais receberam NAC (150mg/kg,
gavagem, dose única), 30 minutos antes da LPC.
 Grupo Sepse+Cilostazol: animais receberam Cilostazol (8 mg/kg, gavagem, dose
única), 30 minutos antes da LPC.
 Grupo Sepse+Diosmina: os animais receberam Diosmina Hesperidina (13mg/kg,
gavagem, dose única), 30 minutos antes da LPC.
Após o procedimento cirúrgico, os animais de cada grupo permaneceram em
gaiola metabólica por 24 horas para a coleta de urina e posterior dosagem de
creatinina urinária e pesquisa de estresse oxidativo por meio da mensuração de
peróxidos de hidrogênio urinários pelo método FOX II

(37).

Ao final de 24 horas, os

animais foram novamente anestesiados com Tiopental (50mg/Kg) para realização de
laparotomia, pela mesma incisão, puncionado a artéria aorta para verificação da
pressão arterial média por monitor multiparâmetros (DIXTAL) e posterior coleta de
sangue para determinação de glicemia e creatinina sérica para a realização do cálculo
do clearance de creatinina pelo método de Jaffé

(38).

A temperatura retal foi mensurada com termômetro digital convencional antes
da laparotomia. O rim esquerdo (E), devido a facilidade de acesso do ponto de vista
anatômico, foi retirado para a realização de estudo histológico. Ao final dos
procedimentos, os animais foram eutanasiados de acordo com as normas de
recomendação para utilização de animais de experimentação.
Foi realizado o estudo de imunohistoquimica por meio da técnica ELISA (39) no
grupo que apresentou melhores resultados frente aos tratamentos adotados,
analisados por meio da função renal. As doses dos medicamentos foram calculadas
tendo como base o peso médio dos animais, usando como referência as doses
estabelecidas para seres humanos adultos.
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3.1. Dosagens de citocinas
Preparo das amostras de pulmão, rim e intestino para dosagem de TNF-α
e IL-6 por ELISA (39).
A extração protéica dos pulmões, intestinos e rins foi realizada por meio da
pulverização em gral de aço inoxidável e pistilo de cerâmica em nitrogênio líquido e
ressuspensos em 1 ml de tampão de lise de proteínas (NP40- NP40 10%; glicerol
10%; NaCl 135mM; Tris 20mM; PMSF 1mM). As amostras foram homogeneizadas em
agitador tipo gangorra por 1 hora em gelo e centrifugadas a 10000 rpm por 40 minutos
a 4C. O sobrenadante foi coletado e acondicionado a -80C até o momento da
dosagem.
A quantificação de proteína total foi realizada por meio do método de Badford
(Bio Agency®) nos homogenatos dos órgãos.

Quantificação TNF-α e IL-6 por ELISA (39)

As dosagens dos mediadores inflamatórios foram realizadas pelo método de
ELISA com os kits Duo Set (R&D Systems®) TNF-α (DY 510), IL-6 (DY506).
A densidade óptica das amostras foi determinada em leitor de ELISA (Genius
– TECAN) com filtro de 450nm. As concentrações das citocinas (pg/mL) encontradas
em pulmão, intestino e rim foram normalizadas pelas concentrações de proteína total.

3.2. Análise de glicemia:
A amostra sanguínea para dosagem da glicemia sérica dos animais foi obtida
da artéria aorta. Foram utilizados o aparelho Metrolab CM 2300 Plus, o calibrador A
plus da Wiener e kit da marca Wiener® para dosagem. Foi realizado controle com o
kit Standratol SE em dois níveis, normal e patológico, da marca Wiener. Estas
dosagens foram realizadas no laboratório veterinário Labvet.
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3.3. Mensurações da Pressão arterial média (PAM) invasiva
A mensuração da pressão arterial média (PAM) foi realizada por meio da
punção direta da artéria aorta, na bifurcação com as artérias ilíacas direita e esquerda
com scalp 21.
O scalp foi conectado a um sistema de coluna d´água (domus transdutor) ligado
a um cabo de pressão arterial invasiva ao monitor multiparâmetros da marca DIXTAL.

3.4. Estudos para função renal: clearance de creatinina
A função renal (FR) dos animais foi dada através da mensuração do clearence
de creatinina (Clcr), utilizado os valores de creatinina sérica e urinária, calculados
através do método de Jaffé (38), obtido por meio da fórmula apresentada a seguir:

Clcr = Vu (volume urinário) x Cru (creatinina urinária)
CRp (creatinina plasmática)

Sendo: Clcr = clearance de creatinina

Para a mensuração do volume urinário, os animais permaneceram em gaiola
metabólica por 24h, onde é possível realizar a coleta da urina neste período. A
creatinina foi dosada na amostra retirada através da punção da artéria aorta ao final
das 24h.

3.5. Mensurações de peróxidos de hidrogênios urinários
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Os peróxidos são encontrados em todos os fluídos corporais, especialmente na
urina. Alterações de seus níveis são consideradas como marcadores de geração de
H2O2 ou preditores da extensão da lesão oxidativa in vivo (38). A mensuração direta de
peróxidos pode ser realizada através do método de análise FOX-2 (37).
O método FOX-2 consiste na determinação dos níveis de peróxido pelo método
ferro-xilenol laranja. Os peróxidos são considerados como potenciais indicadores da
formação ou resultantes das moléculas reativas de oxigênio.
Os peróxidos oxidam o íon Fe2+ para íon Fe3+ quando diluídos em solução
ácida, como descrita na reação abaixo:
Fe2++ ROOH

Fe3+ + RO + OH.-

O xilenol laranja apresenta alta seletividade para o íon Fe 3+, produzindo um
complexo de coloração azul-arroxeado (α=4,3 x 104 M-1cm -1) (19, 37).
A preparação da solução obedeceu à seguinte ordem para realização do
método de xilenol laranja versão 2 (FOX-2):

- 90 ml de metanol e 10 ml de água bidestilada;
- 100 µM de xilenol laranja;
- 4 mM de BHT;
- 25 mM da solução de ácido sulfúrico;
- 250 µM de sulfato ferroso de amônio (Vetec Química – RJ, Brasil).

A resultante da somatória dos reagentes acima consistiu na solução FOX. Na
etapa seguinte, 100 µl da amostra urinária fresca foi acrescentada em 900 µl da
solução FOX-2. A solução foi homogeneizada e permaneceu em repouso durante 30
minutos em temperatura ambiente. A leitura foi realizada por espectrofotometria em
absorbância de 560 nm, após a retirada de resíduos de proteínas ou outros materiais
da centrifugação. Os valores foram estabilizados por grama de creatinina urinária e
expressos por nmol de peróxidos/grama creatinina.

3.6. Estudos histológicos dos rins
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As lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina (HE)(40). A análise
histológica que foi realizada através de microscopia óptica visou determinar se a
sepse proporcionou alterações estruturais nos rins, assim como o impacto dos
tratamentos realizados sobre o tecido renal submetido à sepse.
Todos os rins foram examinados pela mesma patologista que desconhecia o
tratamento dado aos animais, configurando uma análise histológica cega.

3.7 Local do Estudo
Esse estudo foi realizado no Laboratório experimental de Modelos Animais
(LEMA) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

3.8.

Análise Estatística

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as
variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação dos valores
mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e mediana – análise de
variância (ANOVA), para comparar todas as médias em um único teste e visando
identificar a existência de ao menos uma diferença entre os grupos. Para as médias
corrigidas pelo peso e a comparação dos grupos 2 a 2 foi utilizado o teste de Bon
Ferroni(41).
Para as variáveis qualitativas foram calculadas frequências absolutas e
relativas. Para a análise estatística da histologia foi utilizado o teste qui-quadrado,
para comparar duas ou mais populações com relação a uma variável categórica e
verificar se existe associação entre duas variáveis qualitativas.
A análise das citocinas foi realizada através do teste de ANOVA – pós-teste de
Tukey-Kramer (41).
Em todas as análises estatísticas foi utilizado o software SPSS. Em todas as
comparações foi considerado o risco < 5% de cometer o erro α ou tipo I, p<0,05.
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4. RESULTADOS

4.1. Quantificação de mediadores inflamatórios: IL-6 e TNF-α no rim.
O Gráfico 1 demonstra a quantidade dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNFα presentes nos rins analisados, onde evidenciou-se um aumento dos marcadores
inflamatórios no grupo Sepse quando comparado ao grupo Sham, no entanto apenas
a IL-6 mostrou-se estatisticamente significante.

Gráfico 1: Resultados dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-α nos rins dos
animais dos grupos Sepse e Sham.
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No Gráfico 2 podemos evidenciar a expressão dos mediadores inflamatórios
IL-6 e TNF-α nos intestinos dos animais estudado. Também foi evidenciado aumento
dos marcadores inflamatórios no grupo Sepse quando comparado ao grupo Sham.
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Gráfico 2: Resultados dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-α nos intestinos dos
animais dos grupos Sepse e Sham
15

16
14

12

12
10

a

8
6

4

4

4
2
0
IL-6 (pg/mg prot)

TNF-α (pg/mg prot)
sham

sepse

.
Sendo ap < 0,05 versus Controle

O Gráfico 3 mostra a expressão dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-α
nos pulmões dos animais estudados. Neste órgão, a expressão da IL-6 foi
expressivamente maior no grupo Sepse quando comparado ao grupo Sham. O
mesmo não ocorreu com relação ao mediador inflamatório TNF-α, sendo que este foi
menor no grupo Sepse quando comparado ao grupo Sham.
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Gráfico 3: Resultados dos mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-α nos pulmões dos
animais dos grupos Sepse e Sham.
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4.2 Parâmetros fisiológicos: Temperatura corporal (TC), Pressão
arterial média (PAM) e Glicemia Capilar (GC).
A Tabela 1 demonstra parâmetros fisiológicos temperatura corporal (TC),
pressão arterial média (PAM) e glicemia sérica (GS) dos diversos grupos.
O grupo Sepse induzida por meio da LPC apresentou redução significativa da
TC e PAM em relação ao grupo Controle (Sepse: 34,0±0,7 e 47±08 vs Controle:
36,0±0,1 e 88±03; p < 0,001). Os grupos Sepse apresentaram elevação nos níveis da
GC em relação Sham, porém sem relevância estatística (Sepse: 250±44; Sepse+NAC
174±75, Sepse+Cilostazol 194±61, Sepse+Diosmina 221±51 vs Sham 148±55).
Em relação aos demais grupos tratados, o grupo Sepse+NAC apresentou
aumento significativo da PAM quando comparado com o grupo Sepse (Sepse+NAC:
77±15 vs Sepse: 47±08; p < 0,05). Os grupos Sepse+Cilostazol e Sepse+Diosmina
apresentaram aumento significativo na TC e na PAM quando comparados ao grupo
Sepse (Sepse+Cilostazol: 35,2±0,8 e 81±08; Sepse+Diosmina: 36,0±0,1 e 92±6 vs
Sepse: 34,0±0,7 e 47±08; p < 0,05, respectivamente).
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Tabela 1 – Resultados dos parâmetros fisiológicos sistêmicos dos grupos Sham;
Sepse; Sepse+NAC; Sepse+Cilostazol e Sepse+Diosmina.

n

TC
(º C)

PAM
(mmHg)

GC
(mg/dl)

Sham

9

36,0±0,1

88±03

148±55

Sepse

9

34,0±0,7a

47±08 a

250±44

Sepse+NAC

9

35,6±0,8

77±15 b

174±75

Sepse+Cilostazol

9

35,2±0,8b

81±08 b

194±61

Sepse+Diosmina

9

36,0±0,1b

92±06 b

221±51

Grupos

Sendo: TC – temperatura corporal; PAM – pressão arterial média e GC – glicemia capilar.
a p < 0,001 versus Controle.
b p < 0,05 versus Sepse.
Os valores representam média ± desvio padrão.

4.3 Função Renal: Clearance de creatinina (Clcr)

Conforme apresentado na Tabela 2, os diversos grupos não apresentaram
diferença significativa em relação ao fluxo urinário. A função renal foi avaliada por
meio do clearance de creatinina. O grupo Sepse apresentou redução significativa da
função renal em relação ao grupo Sham (Sepse: 0,23 ± 0,04 vs Sham: 0,71 ± 0,04; p
< 0,05).
Os grupos Sepse tratados com NAC ou Cilostazol apresentaram valores de
clearance de creatinina semelhantes ao grupo Sepse (Sepse+NAC: 0,18±0,05;
Sepse+Cilostazol: 0,27±0,08 vs Sepse: 0,23±0,04), enquanto que o grupo
Sepse+Diosmina apresentou melhora significativa da função renal quando comparado
ao grupo Sepse (Sepse+Diosmina: 0,40±0,07 vs Sepse: 0,23±0,04; p < 0,001), porém,
o

Sepse+Diosmina

mantém

diferença

estatisticamente

significante

quando

comparado com o grupo Sham, (Sepse+Diosmina: 0,40±0,07 vs Sham: 0,71 ± 0,04,
p < 0,001).
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Tabela 2 - Resultados dos parâmetros de função renal dos grupos Sham, Sepse,
Sepse+NAC, Sepse+Cilostazol e Sepse+Diosmina.

Grupos

n

Fluxo
urinário
(mg/dl)

Creatinina
Plasmática
(mg/dl)

Creatinina
Urinária
(mg/dl)

Sham

9

0,073±0,001

0,38±0,02

104,9±8,3

Clearance
Cr
100 gramas
(ml/min)
0,71 ± 0,04

Sepse

9

0,012±0,006a

0,81±0,18

41,3±7,8a

0,23 ± 0,04a

Sepse+NAC

9

0,010±0,003a

0,74±0,20

38,1±7,9a

0,18 ± 0,05a

Sepse+Cilostazol

9

0,019±0,003a

1,16±0,85a

31,0±11,0a

0,27 ± 0,08a

Sepse+Diosmina

9

0,008±0,002a

0,85±0,11

94,0±8,0b

0,40 ± 0,07ab

Sendo: Cr – creatinina.
< 0,001 versus Controle.
b p < 0,001 versus Sepse.
Os valores representam média ± desvio padrão
ap

4.4. Metabólitos do estresse oxidativo: Peróxidos Urinários (PU).

A Tabela 3 representa os valores de PU dos diversos grupos. Os valores
apresentados pelo grupo Sham foram considerados como referência de normalidade
(Sham: 2,95±0,7).
Os PUs mostraram-se significativamente elevados nos grupos Sepse,
Sepse+NAC, Sepse+Cilostazol em relação ao grupo Sham (Sepse:13,89±2,11;
Sepse+NAC: 9,05±2,65; Sepse+Cilostazol: 13,27±3,06 vs Sham: 2,95±0,7, p < 0,05),
sendo que o grupo Sepse+NAC mostrou redução desse parâmetro na comparação
com o grupo sepse. O tratamento com diosmina, observado pelos resultados do grupo
Sepse+Diosmina, resultou em redução significativa dos PUs, quando comparado a
todos os outros grupos, com ou sem tratamento. Adicionalmente, o grupo
Sepse+Diosmina mostrou redução desse parâmetro, tendo se comportado como o
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grupo Sham, tendo sido, portanto, o tratamento que mostrou efeitos antioxidantes
mais relevantes nesse protocolo.

Tabela 3 – Resultados de peróxidos urinários (PU) dos grupos: Sham, Sepse,
Sepse+NAC, Sepse+Cilostazol e Sepse+Diosmina.

Grupos

n

PU
(nmol/ grama de Cr urinária)

Sham

4

2,95±0,70

Sepse

4

13,89±2,11a

Sepse+NAC

4

9,05±2,65 ab

Sepse+Cilostazol

4

13,27±3,06a

Sepse+Diosmina

4

2,86±0,84bcd

ap

< 0,05 versus Sham.
< 0,05 versus Sepse.
C p< 0,05 versus NAC
D p< 0,05 versus diosmina
Os valores representam média±desvio padrão.
bp

4.5 Histologias dos rins

O Quadro 1 descreve de forma resumida as principais alterações
histopatológicas apresentadas pelos diversos grupos.
O grupo Sham não demonstrou alterações glomerulares ou tubulares nos
cortes histológicos. Na Figura 1, demonstra-se o estudo histopatológico do rim
esquerdo do grupo Sham, onde são evidenciadas membranas basais e bordadura em
escova das células tubulares proximais, sem alterações hitopatológicas.
Por outro lado, o grupo Sepse apresentou grau de isquemia glomerular discreto
para moderado (Figura 2). Evidenciou-se também alterações evidentes como perda
da bordadura em escova e presença de grânulos PAS positivos no citoplasma no
grupo Sepse+Cilostazol (Figura 3); acúmulo de material amorfo PAS positivo em
região corticomedular no grupo Sepse+NAC (Figura 4) e tumefação celular com
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obliteração do lúmen tubular e congestão no grupo Sepse+Diosmina (Figura 5) (p <
0,08 vs Sham).

Quadro 1 – Descrição das alterações histopatológicas apresentadas no tecido renal
dos diversos grupos.

Histologia Renal
p
Grupos

Sham (n=5)

Sepse

Glomérulos
isquêmicos

PAS

Tumefação
celular
tubular

Grânulos
PAS e
células
tubulares

Material PAS e
amofo
corticomedular

Congestão

-

-

-

-

-

-

+ / ++

+

++

+++

+

+

p < 0,08

+

+

+++

++

++

+++

p < 0,08

+

+

++ / +++

+++

++

++

p < 0,08

+

++

+++

++

++

++

p < 0,08

(n=5)
Sepse+NAC
(n=5)
Sepse+
Cilostazol
(n=5)
epse+
Diosmina
(n=5)

Sendo: NAC - n-acetilcisteína; PAS – perda da bordadura em escova em túbulos proximais.
Legenda: (-) ausente, (+) discreto, (++) moderado, (+++) grave.
p<0,08 vs Sham.

Conforme apresentado no quadro 1, todos os grupos Sepse, tratados ou não,
apresentaram as mesmas lesões celulares, porém em maior ou menor intensidade,
sem significância estatística entre eles.
Houve diferença estatística significante em todos os grupos em relação ao
grupo controle (p < 0,08).
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Figura 1- Análise histopatológica do rim esquerdo do grupo Sham (aumento de 400x). Setas apontando
a evidenciação de membranas basais e da bordadura em escova das células tubulares proximais

Figura 2 – Análise histopatológica do rim esquerdo do grupo SEPSE (aumento de 400x).
Mostra evidência de glomérulo isquêmico
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Figura 3 – Análise histopatológica do rim esquerdo do grupo Sepse+Cilostazol. Alterações evidentes como a perda
da bordadura em escova e presença de grânulos PAS-positivos no citoplasma (aumento de 1000x).

Figura 4 - Análise histopatológica do rim esquerdo do grupo sepse + NAC.
Acúmulo de material amorfo PAS – positivo em região corticomedular (aumento de 100x).
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Figura 5 - Análise histopatológica do rim esquerdo do grupo Sepse+Diosmina. Observa-se tumefação celular
com obliteracão do lúmen tubular e congestão.
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5 - DISCUSSÃO
A lesão renal aguda (LRA) é uma frequente complicação em pacientes graves
internados em unidade de terapia intensiva (UTI), sendo a sepse o maior fator de risco
para falência renal. A prevalência de LRA nos casos de sepse grave é de 25%
chegando a 50% nos casos de choque séptico, ultrapassando 75% de mortalidade
nos casos de lesão renal aguda. A sepse acomete 750.000 pessoas anualmente e
mais de 210.000 delas morrem (25, 26).
A endotoxemia por bactérias gram negativas (BGN) determina inúmeras
atividades biológicas. Em humanos e animais induz choque caracterizado por febre
ou hipotermia, hipotensão, coagulação intravascular e falência múltipla de órgãos e
sistemas (MOFS). MOFS é uma importante causa de morbidade e mortalidade,
afetando 1% de todos os pacientes hospitalizados, sendo 20 a 30% dos pacientes das
unidades de terapia intensiva(3, 6).
A fisiopatologia da LRA por sepse é considerada multifatorial. A liberação
inapropriada de vários mediadores inflamatórios e o desequilíbrio entre substâncias
vasoativas causando efeito citotóxico direto que compromete a microvasculatura
podem ser fatores determinantes (3).
Diferentes mecanismos fisiopatológicos têm sido propostos para explicar a LRA
na sepse como a hipoperfusão glomerular induzida pela vasodilatação, a
desregulação na circulação da rede de capilar peritubular, a reação inflamatória
mediada por liberação de citocinas sistêmicas ou a produção de citocinas locais e a
indução de disfunção tubular induzida por estresse oxidativo(3, 8).
Após a inoculação de endotoxinas, várias células do organismo começam a
liberar citocinas inflamatórias que induzem respostas inflamatórias por meio da ligação
a receptores específicos. A sequência clássica dessa síndrome é a liberação de fator
de necrose tumoral alfa (TNF-α), seguido pelas interleucinas 1 (IL-1), 6 (IL-6) e 8 (IL8), chamadas de citocinas pró-inflamatórias. As citocinas TNF-α e IL-1 são os
principais mediadores endógenos da resposta inflamatória. Em aproximadamente
uma hora após a endotoxemia, ambos são secretados em grande quantidade na
circulação, causando efeitos locais e à distância.
Altos níveis de TNF-α livre estão associados com morbidade e aumento da
mortalidade no choque acompanhado de bacteremia por BGN. A liberação sistêmica
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de TNF-α causa vasodilatação e perda de volume plasmático devido a um aumento
da permeabilidade vascular, conduzindo ao choque. No choque séptico, a coagulação
intravascular disseminada (CIVD) é igualmente deflagrada pelo TNF-α, levando à
formação de coágulos nos pequenos vasos e ao consumo de proteínas da
coagulação, de modo que o paciente perde a capacidade de coagular o sangue de
maneira apropriada. Tal condição leva frequentemente à falência dos órgãos vitais
como rins, fígado, coração e pulmões, que são rapidamente comprometidos pela
insuficiência de perfusão normal (24).
Todas as células do organismo podem produzir a IL-6, porém, os monócitos,
macrófagos e as células endoteliais são os principais produtores durante a sepse. A
IL-6 possui atividade variada, entre as quais o crescimento e diferenciação de células
T e B, produção de proteínas de fase aguda e febre. A principal função da IL-6 in vivo
é sua capacidade de induzir a síntese de proteínas de fase aguda pelos hepatócitos.
Há estudos relacionando os níveis mais altos de mortalidade à presença de níveis
aumentados de IL-6 (2, 3).
Outro mecanismo que pode contribuir para a instalação da LRA na sepse são
as espécies reativas de oxigênio (EROS). Na sepse, vários tipos celulares são
ativados, como macrófagos, neutrófilos e células endoteliais, resultando na liberação
de inúmeros mediadores, incluindo as citocinas. Essa sequência de eventos leva à
ativação de células do sistema imune, com liberação de EROS

(2, 3).

Estudos na década de 1980 foram os primeiros a constatar o desequilíbrio
redox em pacientes sépticos(2). Posteriormente, diversos outros estudos descreveram
estresse oxidativo severo em pacientes sépticos, seja pela determinação de valores
reduzidos de capacidade antioxidante total do plasma, seja por meio da dosagem de
níveis maiores de substâncias reativas como o ácido tiobarbitúrico (TBARS),
malondealdeído (MDA) ou 4-hidroxinonenal, marcadores de lesão lipídica pelo
estresse oxidativo (2). Sob uma variedade de condições anormais, a taxa de produção
de EROs pode exceder a capacidade dos antioxidantes naturais induzindo a um
estresse oxidativo que pode desencadear injúria tissular e disfunção

(23, 24, 26).

Os rins tem sido apontados como órgãos capazes de gerar EROs podendo ser
vulneráveis aos seus efeitos prejudiciais. O rim sadio produz pequena quantidade de
EROs no curso do metabolismo oxidativo renal. É um órgão que compreende menos
de 1% do peso corporal e consome grande quantidade de oxigênio, contabilizando
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10% do total de oxigênio consumido pelo corpo. Este oxigênio é utilizado em elevada
quantidade para manter a fosforilação oxidativa, a síntese de ATP e para o processo
de transporte tubular renal. No rim saudável, as baixas quantidades de EROs geradas
são toleradas sem nenhum efeito adverso aparente, entretanto, EROs produzidas
excessivamente podem contribuir para o aparecimento de LRA ou dano renal
progressivo (23, 24, 26).
Considerando que a LRA na sepse é multifatorial e um dos mecanismos de
ação é o estresse oxidativo, estas observações reforçam a hipótese deste estudo de
que a produção excessiva de radicais livres de oxigênio pode representar um papel
determinante na sua fisiopatologia, além da produção aumentada de citocinas e as
alterações hemodinâmicas renais no desenvolvimento da LRA pela sepse. Esses
achados serão discutidos a seguir.
O primeiro achado do estudo mostra que a técnica de LPC reproduziu o modelo
experimental de sepse em ratos Wistar. Quando avaliou-se a quantidade de citocinas
inflamatórias liberadas durante a sepse nos tecidos renal, pulmonar e intestinal, a
TNF-α apresentou aumento nos grupos sepse em todos os órgãos, exceto no pulmão,
sendo mais expressiva no tecido renal. A citocina TNF-α é a primeira a ser evidenciada
no rim durante a sepse (34, 36). Este perfil se confirmou quando analisou-se a liberação
da citocina IL-6 nos três órgãos, onde os grupos sepse também apresentaram elevada
quantidade desta citocina. Esse resultado confirma a indução da resposta inflamatória
característica da sepse de origem abdominal.
Quanto aos sinais clínicos de inflamação sistêmica, o estudo mostrou que o
grupo Sepse apresentou valores de temperatura inferiores aos grupos Sham e
Sepse+Cilostazol e Sepse+Diosmina. Segundo Lomar, os quadros clínicos clássicos
de febre, leucocitose, taquicardia e taquipnéia podem não ser observados em todos
os casos de sepse

(2),

por outro lado, a hipotermia demonstra relação com pior

prognóstico 15 a 20% dos pacientes, sendo sinal significativo de quadro inflamatório
grave, como o observado nesse estudo.
Com relação aos dados hemodinâmicos dos animais dos grupos estudados, o
grupo Sepse apresentou diferença estatisticamente significativa de PAM quando
comparado aos grupos Sham e Sepse+Diosmina. A hipotensão é uma disfunção
orgânica mais comumente observada em pacientes com sepse severa. A disfunção
miocárdica na sepse caracteriza-se pela redução na fração de ejeção dos ventrículos
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direito e esquerdo, aumento dos volumes diastólicos finais, frequência cardíaca
aumentada e débito cardíaco elevado. Apesar da contratilidade comprometida, o
aumento dos volumes diastólicos finais faz com que o paciente consiga manter um
débito cardíaco acima do normal

(28)

por tempo determinado antes da evolução mais

grave dessa condição clínica.
Observaram-se ainda alterações glicêmicas em todos os grupos estudados,
sendo que os grupos Sepse mostraram glicemias mais elevadas, porém sem
significância estatística. A patogênese da hiperglicemia é multifatorial, envolvendo
liberação de hormônios contra-regulados pelo estresse induzido e pelo quadro
séptico, além da promoção de glicogenólise hepática e aumento da gliconeogênese.
Além disso, ocorre ainda um aumento da resistência periférica à insulina, induzida por
citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6 e TNF-α). Na clínica esta alteração pode ocorrer
ainda como resultado de efeitos colaterais a drogas e fatores iatrogênicos, incluindo a
administração de glicocorticoides, drogas simpatomiméticas e fluidos contendo
glicose (1, 2).
Adicionalmente, o modelo de sepse induziu a piora significativa da função renal,
mostrada pelo clearance de creatinina do grupo sepse quando comparado ao seu
grupo controle, o Sham.
Os tratamentos com NAC e cilostazol não foram capazes de controlar o impacto
da sepse sobre a função renal. Por outro lado, o tratamento com diosmina hesperidina
mostrou proteção sobre esse parâmetro. Esse achado pode representar que a
diosmina hesperidina pode ter induzido resposta de proteção mais abrangente, para
além do efeito antioxidante, que também foi expressivo, possivelmente na
hemodinâmica renal, que não foi alterada quando comparado ao tratamento dos
antioxidantes NAC e cilostazol.
Ao analisarmos o estresse oxidativo, observou-se que a expressão de EROs
mostrou-se inferior apenas no grupo diosmina hesperidina, tendo se mostrado igual
ao grupo Sham. Esse fato pressupõe que a diosmina hesperidina confirmou-se com
efeito antioxidante mais exuberante do que as demais terapias usadas nesse estudo,
além de, possivelmente, a diosmina, estando associada à hesperidina, que também é
um flavonóide, ter desencadeado maior resposta na microvasculatura glomerular e
tubular normalizando a permeabilidade e reforçando a resistência dos vasos capilares,
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enquanto a NAC atua apenas como agente antioxidante, sem ação comprovada na
microvasculatura.
Estudos mostram que os EROS tem importante papel no mecanismo de
nefropatias

(23)

e que a suplementação dietética com o antioxidante “vitamina E”

diminui a taxa de progressão da deterioração renal atenuando a nefrotoxicidade e
melhorando a ocorrência de glomeruloesclerose na nefrectomia em estudos com
ratos(42).
Estudo realizado por Wang em 2008 mostra que a administração de
antioxidante antes da LPC foi associada à melhora significante da taxa de filtração
glomerular (TFG) e do fluxo sanguíneo renal (FSR) durante a endotoxemia. Este
resultado foi ainda mais exuberante quando o antioxidante foi administrado algumas
horas após o procedimento, assim como também observou-se redução significativa
na taxa de mortalidade até 24 horas após

(32).

Baseados em achados experimentais e clínicos, diversos antioxidantes,
isolados ou em combinação, foram testados em pequenos estudos com o objetivo de
verificar a ação destes mediante quadros de sepse

(2).

Foram testados a N-acetilcisteína (precursor da glutationa, o principal
responsável pela manutenção do equilíbrio redox intracelular), o selênio (presente na
glutationa peroxidase, enzima responsável pela redução de peróxido de hidrogênio a
água, com oxidação da glutationa) e as vitaminas C e E

(2).

Nesses estudos, alguns

resultados obtidos foram animadores, como por exemplo o restabelecimento da
hemodinâmica, menor tempo de ventilação mecânica e de internação em UTI e
melhora do padrão inflamatório. Os dados, porém, não são conclusivos, pois a maioria
deles utilizou como parâmetro a diminuição da resposta inflamatória, mas não avaliou,
ou não conseguiu demonstrar, impacto sobre a mortalidade

(2).

Estudos “in vitro tem mostrado que as citocinas inflamatórias induzem
alterações tubulares específicas em células do citoesqueleto e em suas funções. Isto
inclui perda da polaridade e da borda em escova, aumento da permeabilidade epitelial,
alteração no transporte do soluto e redistribuição apical e basolateral da bomba de
Na/K-ATPase, causando edema celular e dissolução de integrina, mediada pela
molécula de adesão. Por consequência, células tubulares sofrem necrose ou
apoptose e destacam-se da membrana basal para a luz, causando obstrução tubular,
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aumentando a pressão intratubular e o escape do infiltrado glomerular para fora do
túbulo em direção ao interstício e veias renais (1).
Nesse estudo, por meio do estudo histológico dos rins, verificou-se que todos
os grupos sepse, tratados ou não, apresentaram o mesmo tipo de lesão em maior ou
menor intensidade, onde a tumefação celular tubular e a congestão foram as
alterações mais frequentes e expressivas, não sendo evidenciadas necrose, apoptose
ou inflamação em nenhum dos rins estudados. O dano tecidual causado nos rins pela
sepse é estrutural e pode ou não ser reversível.
As alterações histológicas que ocorrem na sepse são escassas e inespecíficas.
Uma revisão sistemática mostrou que somente 22% de 184 pacientes tinham
evidência de necrose tubular aguda (NTA) e concluiu que a evidência experimental e
em humanos disponível não apoia a concepção de NTA como uma manifestação
característica da LRA na sepse (3, 15).
Os dados relacionados ao estudo ora apresentado demonstraram que na LRA
pela sepse ocorre estresse oxidativo evidenciado pelo aumento do PU na urina.
Apesar da vasoconstrição inicial descrita durante a sepse, o vasodilatador cilostazol
não demonstrou benefício como protetor renal. Entre os antioxidantes utilizados,
somente a diosmina hesperidina foi capaz de apresentar melhor efeito renoprotetor.
Os dados pressupõem que esse efeito possa estar associado não só a seu efeito
antioxidante, mas também por atuar na microvasculatura, tendo a atenuação do efeito
vasoconstritor da sepse como um dos mecanismos de equilíbrio da oxidação nesse
modelo.
Na clínica, apesar dos avanços tecnológicos e terapêuticos no tratamento e
manejo da sepse, os pacientes continuam evoluindo com disfunção múltipla de
órgãos, dentre eles o rim, com alta mortalidade e morbidade, especialmente aqueles
com condições crônicas. Estudos pré-clínicos mostram que os antioxidantes atenuam
a lesão e melhoram a função renal por reduzir o dano oxidativo e / ou inflamação,
apesar de vários antioxidantes terapêuticos terem falhado em grande parte em
mostrar benefícios em humanos

(26).

Apesar da grande diversidade de estudos sobre

os benefícios das terapias antioxidantes, seus efeitos de proteção celular e funcional
ainda precisam de dados mais consistentes para a sua aplicação definida na clínica.
Sumariamente, os resultados desse estudo demonstram a padronização do
modelo de sepse de origem abdominal por meio da ligadura e punção do cecon,
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confirmada por parâmetros inflamatórios renais, intestinais e pulmonares, além dos
sistêmicos. A sepse induziu LRA, com manutenção de fluxo urinário e elevação da
excreção de peróxidos urinários. Entre as terapias com potencial efeito renoprotetor
investigadas nesse estudo, a NAC, o cilostazol e a diosmina-hesperidina, apenas a
diosmina-hesperina foi capaz de atenuar o dano renal induzido pela sepse, por ter
demonstrado efeito antioxidante mais abrangente e possivelmente por exercer
mecanismo de proteção sobre a hemodinâmica renal.
Considerando que diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da
lesão renal aguda na sepse, é recomendável considerar estratégias ampliadas de
intervenção precoce buscando mecanismos de proteção renal com o objetivo de
minimizar os danos, possibilitar a reabilitação, melhorar a sobrevida, assim como
reduzir a taxa de mortalidade associada a disfunção de órgãos em decorrência da
sepse. Nesse cenário, deve-se considerar a associação de terapias, o tempo exato
de intervenção, o perfil dos pacientes, estágio de evolução da lesão renal assim como
o tratamento efetivo da sepse.
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6 – Conclusões

Este estudo concluiu que:
 O modelo de LPC reproduziu com sucesso o quadro de sepse de origem abdominal
em ratos.
 A sepse se caracterizou por aumento de TNF- α e IL-6 nos pulmões, intestinos e
rins, além de redução da temperatura corporal e da pressão arterial média.
 Os animais em sepse desenvolveram LRA com redução do clearance de creatinina
e elevação da excreção de peróxidos urinários.
 O vasodilatador cilostazol e o antioxidante NAC não mostraram efeito renoprotetor
na função renal e no estresse oxidativo nos grupos sepse. Por outro lado, a diosmina
hesperidina mostrou-se eficaz na redução da peroxidação lipídica esse achado pode
ter contribuido para melhora da função renal.
 As terapias utilizadas, cilostazol, NAC e Diosmina-Hesperdina, não reverteram as
lesões histológicas induzidas pela sepse.
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