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RESUMO 

 

A síndrome nefrótica (SN) é definida por proteinúria maciça, edema, hipoalbuminemia e 

hiperlipidemia e desenvolve a partir da lesão dos glomérulos, especialmente dos podócitos. 

Pode ser uma alteração primária (idiopática), como uma doença específica para os rins, ou 

secundária a alguma doença sistêmica prévia. Histologicamente, a síndrome nefrótica 

idiopática (SNI) é definida pela combinação das manifestações clínicas associadas às 

anormalidades histológicas inespecíficas do rim, incluindo glomeruloesclerose focal e 

segmentar (GESF). A SN pode ser estudada, em modelo animal, por meio de injeções locais 

de Cloridrato de doxorrubicina (Adriamicina®) na dose de 7,5mg/kg em que, injeção 

intravenosa única pode induzir proteinúria grave, semelhante à observada em humanos. 

Embora os mecanismos patogênicos da SNI persistam obscuros, alterações das respostas 

imunológicas, como as respostas atípicas dos linfócitos T e a atuação de citocinas e 

quimiocinas, parecem estar envolvidas no dano aos glomérulos. Neste sentido, a finalidade do 

presente estudo foi avaliar a participação de citocinas e quimiocinas, por meio da expressão 

de IL-1, IL-4, CXCL1, CCL3/MIP-1 e CCL5/RANTES em amostras de tecido renal e de 

urina, nos mecanismos de ativação e migração leucocitária, bem como as alterações 

bioquímicas, histológicas e biométricas em ratos com SN induzida pela doxorrubicina. O 

protocolo experimental foi devidamente registrado e aprovado pela comissão de ética no uso 

de animais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CEUA-UFVJM) 

sob o protocolo Nº 029/2014. Foram utilizados 25 ratos machos (Wistar), peso médio de 350 

gramas e idade média de seis semanas. Os animais foram divididos em dois grupos: CON 

(n=5), que recebeu injeção endovenosa de solução salina como grupo controle e DOXO 

(n=25), que recebeu injeção endovenosa de doxorrubicina. Os animais do grupo DOXO foram 

eutanasiados e avaliados nos tempos 7, 14, 21 e 28 dias após a injeção. Foram coletadas 

amostras urinárias (24 hs) e amostras sanguíneas (punção cardíaca). Após a coleta sanguínea, 

os órgãos foram perfundidos com solução salina, sendo coletados os rins direito e esquerdo, 

que foram pesados e devidamente acondicionados, para posteriores análises biométricas, 

histológicas e imunológicas. A contagem total de leucócitos foi realizada em câmara de 

Neubauer. A avaliação das amostras urinárias e teciduais para a detecção de citocinas e 

quimiocinas foi realizada por ELISA. Animais do grupo DOXO desenvolveram proteinúria a 

partir do 7º dia após a injeção de doxorrubicina, a qual permaneceu durante todo o período 

experimental. Observou-se, ainda, hipercreatininemia, alterações biométricas, histológicas e 

dos leucogramas neste mesmo grupo. De modo geral, os animais expressaram maior 



 

 

 

concentração de citocinas e quimiocinas no tecido renal do que nas amostras de urina, 

sugestivo de um processo de secreção relacionado à produção tecidual local. Além disso, os 

resultados obtidos no presente estudo proporcionaram uma contribuição inédita em relação à 

participação da quimiocina CXCL1 na fisiopatogenia da SN. Sua expressão na urina poderá 

estar relacionada com a instalação das reações oxidativas nas fases iniciais da doença, 

conforme já demonstrado por nosso grupo, neste modelo experimental. Podendo, ainda, 

sugerir a participação de leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos) na etiopatogenia da SN, 

em sua fase inicial. Contudo, outros estudos serão necessários a fim de correlacionar a 

expressão tecidual da citocina CXCL1 à presença de neutrófilos no tecido renal e, 

consequente, produção de radicais livres neste modelo experimental de nefropatia induzida 

pela doxorrubicina.  

 

Palavras chave: Síndrome nefrótica. Ratos. Doxorrubicina. Citocinas. Quimiocinas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nephrotic syndrome (NS) is defined by massive proteinuria, edema, hypoalbuminemia and 

hyperlipidemia and develops from the lesion of the glomeruli, especially the podocytes. It can 

be a primary (idiopathic) change, as a specific disease for the kidneys, or secondary to some 

previous systemic disease. Histologically, idiopathic nephrotic syndrome (NIS) is defined by 

the combination of clinical manifestations associated with nonspecific histological 

abnormalities of the kidney, including focal and segmental glomerulosclerosis (GESF). SN 

may be studied in animal models by means of local injections of doxorubicin hydrochloride 

(Adriamycin®) at a dose of 7.5 mg/kg, in which single intravenous injection may induce 

severe proteinuria similar to that seen in humans. Although the pathogenic mechanisms of 

NIS persist obscure, changes in immune responses, such as atypical T lymphocyte responses 

and cytokine and chemokine activity, appear to be involved in damage to the glomeruli. In 

this sense, the purpose of the present study was to evaluate the participation of cytokines and 

chemokines through the expression of IL-1, IL-4, CXCL1, CCL3/MIP-1 and CCL5/RANTES 

in renal and urine tissue samples in the activation and migration mechanisms as well as the 

biochemical, histological and biometric alterations in doxorubicin-induced SN rats. The 

experimental protocol was duly registered and approved by the Ethics Committee on Animal 

Use, Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys (CEUA-UFVJM) under 

protocol No. 029/2014. Twenty-five male rats (Wistar), mean weight of 350 grams and mean 

age of six weeks, were used. The animals were divided into two groups: CON (n = 5), who 

received intravenous injection of saline as a control group and DOXO (n = 25), who received 

intravenous injection of doxorubicin. Animals from the DOXO group were euthanized and 

evaluated at times 7, 14, 21 and 28 days after injection. Urinary samples (24 h) and blood 

samples (cardiac puncture) were collected. After the blood collection, the organs were 

perfused with saline, and the right and left kidneys were collected, which were weighed and 

properly conditioned, for later biometric, histological and immunological analyzes. Total 

leukocyte count was performed in the Neubauer chamber. The evaluation of the urinary and 

tissue samples for the detection of cytokines and chemokines was performed by ELISA. 

Animals from the DOXO group developed proteinuria from the 7th day after the injection of 

doxorubicin, which remained throughout the experimental period. Hypercreatininemia, 

biometric, histological and leukogram changes were also observed in this same group. In 

general, the animals expressed a higher concentration of cytokines and chemokines in the 

renal tissue than in the urine samples, suggestive of a secretory process related to the local 



 

 

 

tissue production. In addition, the results obtained in the present study provided an 

unprecedented contribution to the participation of chemokine CXCL1 in the pathophysiology 

of NS. Its expression in urine may be related to the establishment of oxidative reactions in the 

early stages of the disease, as demonstrated by our group in this experimental model. It may 

suggest the participation of polymorphonuclear leukocytes (neutrophils) in the 

etiopathogenesis of NS in its initial phase. However, other studies will be necessary in order 

to correlate the tissue expression of cytokine CXCL1 with the presence of neutrophils in the 

renal tissue and, consequently, the production of free radicals in this experimental model of 

nephropathy induced by doxorubicin. 

 

Keywords: Nephrotic syndrome. Rats. Doxorubicin. Cytokines. Chemokines. 
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1– INTRODUÇÃO 

 

 A síndrome nefrótica (SN) é um distúrbio renal relativamente comum, caracterizado 

por proteinúria intensa, hipoalbuminemia, edema generalizado, hiperlipidemia e 

hipercoaguabilidade (CAMERON, 1968; MIZUNO et al. 1999; PEREIRA et. al, 2014). 

Ocorre em resposta ao aumento da permeabilidade glomerular às macromoléculas, 

especialmente proteínas, levando a uma proteinúria exagerada equivalente à 3,5g/24h. 

(HARRIS; ISMAIL, 1994). É uma das doenças glomerulares mais comuns em crianças e 

adultos, sendo o evento central representado pela lesão da membrana basal glomerular, 

especialmente as células epiteliais glomerulares diferenciadas, que envolvem externamente a 

membrana basal, denominadas podócitos (SCHNEEBERGER et al, 1975; VAN DEN BERG; 

WEENING, 2004; SHARMA et al., 2017).   

 Em relação à categorização, a SN pode ser classificada em síndrome nefrótica primária 

ou idiopática (SNI), provocada por doenças primariamente renais, ou síndrome nefrótica 

secundária, quando provocada por diversas outras doenças (NACHMAN, JENNETTE, 

FALK, 2008). Histologicamente, a SNI é definida pela combinação das manifestações 

clínicas da doença, associadas às anormalidades histológicas inespecíficas do rim. À 

microscopia de luz a SNI apresenta-se como síndrome nefrótica por lesões mínimas (SNLM), 

Glomerulo-esclerose focal e segmentar (GESF) e proliferação mesangial difusa (PMD). À 

microscopia eletrônica os glomérulos evidenciam fusões dos pedicelos das células epiteliais e 

depósitos não significativos de imunoglobulinas ou de proteínas do sistema complemento. 

(ZAGURY et al., 2013). 

 A fisiopatologia da SNI pode ser estudada, empregando-se diferentes modelos de 

indução de nefropatia em roedores, incluindo modelos não imunológicos tais como: injeções 

de aminonucleosídeo de puromicina (PAN) (GROND, WEENING, ELEMA, 1984), sulfato 

de protamina, fosfato de sódio dibásico e sobrecarga proteica, ou modelos imunológicos, por 

administração de antígenos bacterianos e infusão de imunoglobulinas anti podócitos (KEES-

FOLTS, SADOW, SCHREINER, 1994; THOMAS et al., 1999; PEREIRA, et al., 2015a). 

Dois modelos muito utilizados envolvem a indução química da doença por injeção de 

Aminonucleosídeo de Puromicina ou de cloridrato de doxorrubicina. (CHEN et al., 1995; 

SAAD, NAJJAR, AL-RIKABI, 2001; SAMPAIO-MAIA et al., 2006).   

 Em roedores, uma injeção intravenosa de Adriamicina
®
 (Cloridrato de doxorrubicina) 

induz proteinúria grave, que inicia dentro de duas semanas e permanece elevada por meses, 
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como relatado por Bertani e colaboradores (1986). Além disso, ratos que receberam injeção 

de Adriamicina® apresentaram lesões renais generalizadas e graves, caracterizadas por atrofia 

e dilatação tubular, fibrose intersticial e glomeruloesclerose focal e segmentar (HALL, 

WILKE, FETTMAN, 1985).  

 Embora os mecanismos patogênicos da SNI persistam obscuros, alterações das 

respostas imunológicas, como as respostas atípicas dos linfócitos T, a atuação de citocinas e 

quimiocinas, o estresse oxidativo celular e as mutações genéticas estão envolvidos no dano 

aos glomérulos (PEREIRA et al., 2015b; PRASAD et al., 2015). Portanto, parte do 

tratamento da SNI tem sido baseado na imunossupressão, particularmente com 

corticosteroides (WAREJKO et al., 2017). 

 Em biópsias de tecido renal, de pacientes com SNI e também em modelo animal da 

doença, observa-se hipercelularidade com presença de intenso infiltrado inflamatório túbulo-

intersticial, de células mononucleares, com predomínio de monócitos/macrófagos e linfócitos 

T, (RIYUZO e SOARES, 2002; CAO et al., 2003; PEREIRA et al., 2014) que está 

relacionado ao aumento na expressão de moléculas de adesão do tipo ICAM-1 (MUÑOZ et 

al., 2001) e também das integrinas CD18 (PEREIRA et al., 2015b), resultando na formação 

de cicatriz tecidual, bem como na deposição de proteínas na matriz extracelular, com 

consequente redução da filtração glomerular. (KUNCIO, NEILSON, HAVERTY, 1991; 

PEREIRA et al., 2014). 

 As alterações das respostas imunológicas, principalmente, na participação dos 

linfócitos T, estão relacionadas à funcionalidade das populações de linfócitos T-CD4
+
, T-

CD8
+
 e T-reg, tanto em pacientes portadores da SNI quanto em modelo animal de indução da 

nefropatia com a doxorrubicina. (SASDELLI et al., 1980; ARAYA et al., 2006; 

HASHIMURA et al., 2009). 

 Relatos na literatura têm mostrado a participação de diferentes citocinas e quimiocinas 

em pacientes com SNI e em modelo animal desta nefropatia (BRICIO et al., 1993; 

NEUHAUS et al., 1995; VIELHAUER et al., 2004, GUIMARÃES et al., 2017), bem como a 

relação com a proteinúria e com um possível fator de permeabilidade glomerular. Dentre as 

citocinas já investigadas podemos citar IL-1, IL-6, IL-8/CXCL8 e o VEGF. (BRICIO et al., 

1993; ROBERTS e PALADE, 1995; GARIN, LAFLAM, CHANDLER, 1998; RANGAN et 

al., 1999). 
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 A SNI apresenta desafios de dependência e resistência aos corticosteróides em sua 

terapêutica. Assim, os portadores dessa glomerulopatia podem necessitar de vários 

medicamentos imunossupressores para aperfeiçoar o controle da doença. Contudo, a taxa de 

resposta ao tratamento pode não ser satisfatória em alguns pacientes e para algumas 

glomerulopatias, além dos efeitos colaterais dos medicamentos e a possível progressão para a 

doença renal em estágio final, o que tem levado às pesquisas de novos tratamentos 

(GOUVEIA, 2015). 

 Assim, o presente estudo, baseado em dados preliminares e nos aspectos atuais sobre a 

investigação da participação do sistema imune na etiopatogenia da SN, busca contribuir para 

uma melhor compreensão sobre a participação da resposta imunológica na etiopatogenia dessa 

nefropatia, principalmente no que diz à respeito à participação de citocinas e quimiocinas 

neste processo patogênico. 

 

2.0 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

 Avaliar a produção de citocinas e quimiocinas relacionadas aos mecanismos de 

ativação e migração leucocitária em ratos com síndrome nefrótica induzida pela 

doxorrubicina. 

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

 Comparar os parâmetros bioquímicos em amostras de urina e de sangue dos animais 

com SN induzida pela doxorrubicina em relação aos animais do grupo controle. 

 Analisar os aspectos histológicos das lesões renais em ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina, em relação aos animais do grupo controle.  
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 Analisar o perfil funcional dos leucócitos do sangue (leucograma total e diferencial) 

de ratos com SN induzidas pela doxorrubicina, em relação aos animais do grupo 

controle. 

 Avaliar a presença de citocinas e quimiocinas em amostras urinárias e no tecido renal 

de ratos com SN induzidas pela doxorrubicina, em relação aos animais do grupo 

controle. 

 

 

3.0 - REVISÃO DE LITERATURA       

   

3. 1 – A Síndrome Nefrótica 

 

 A síndrome nefrótica é uma doença de acometimento renal, caracterizada por 

proteinúria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema generalizado. A perda urinária maciça 

de proteínas séricas pode provocar um estado hipercoagulável, e também desequilíbrios 

eletrolíticos. Tais características são responsáveis por grande parte da morbi/mortalidade 

observada em pacientes acometidos pela doença (RAYMOND, NUHAD, 1998; WAREJKO 

et al. 2017). Adicionalmente, outras complicações podem ocorrer como susceptibilidade às 

infecções, trombose venosa ou arterial e insuficiência renal aguda (LOWENSTEIN, 

SCHACHT, BALDWIN, 1981; SPIKA et al., 1986;  SHARMA et al., 2017).  

 A etiologia da SN é complexa e variada, desde glomerulonefrite primária até as formas 

secundárias, sendo classificada em síndrome nefrótica idiopática (SNI) ou primária, quando 

provocada por doenças primariamente renais, frequentemente usada para descrever o grupo de 

pacientes para os quais nenhuma causa específica foi identificada e a histologia é 

relativamente inespecífica (BIERZYNSKA; SALEEM. 2017), não estando associada a 

nenhuma doença sistêmica, hereditária, metabólica, infecciosa ou ao uso de drogas ou 

medicamentos. Outra classificação possível para a SN é a síndrome nefrótica secundária, na 

qual a lesão renal é decorrente de alterações induzidas por condições sistêmicas, tais como 

diabetes mellitus, lúpus eritematoso sistêmico, infecções virais e bacterianas (peritonite 

espontânea, infecções cutâneas e pneumonia), neoplasias, dentre outras. (NACHMAN, 

JENNETTE, FALK, 2008; VERONESE et al., 2010).   
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 As formas primárias da SN, também conhecidas como síndrome nefrótica idiopática 

(SNI), são estabelecidas por três padrões histológicos de doença, ou seja, nefropatia 

membranosa idiopática (NMI), doença de lesões mínimas (DLM) também conhecida por 

síndrome nefrótica por lesões mínimas (SNLM) e glomeruloesclerose focal e segmentar 

(GESF). Em geral, a SNI acomete mais crianças que adultos. São reconhecidos dois subtipos 

histológicos da doença, observadas comumente no grupo mais afetado: a síndrome nefrótica 

por lesões mínimas (SNLM) e a glomerulosclerose focal e segmentar (GEFS). 

(UWAEZUOKE, 2017). 

 Os mecanismos patogênicos exatos da SNI ainda permanecem obscuros. No entanto, 

várias hipóteses foram recentemente propostas. Alguns estudos têm demonstrado um papel 

importante do sistema imune no desencadeamento ou na manutenção da SNI, como uma 

resposta anormal dos linfócitos T e um aumento no nível de diferentes citocinas (WANG et 

al. 1997; KANAI, YAMAGATA, MOMOI, 2009 e PEREIRA et al., 2012, GUIMARÃES et 

al., 2017) que podem atuar diretamente na parede dos capilares glomerulares.  

 A ativação das células T induz à liberação de mediadores inflamatórios locais, como 

citocinas que são sinalizadores circulantes solúveis, que provocam aumento da 

permeabilidade glomerular e disfunção da barreira dos podócitos, com consequente 

proteinúria. (AL-EISA, AL-RUSHOOD, AL-ATTIYAH 2017). 

 Eventos envolvendo a produção de radicais livres e seu papel nas alterações da 

hemodinâmica glomerular, também parecem ter uma relação importante na patogênese da 

SNI. A superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROs), originando um desequilíbrio 

entre os sistemas pro e antioxidantes, promove lesão celular por peroxidação lipídica, 

afetando a integridade estrutural das células epiteliais tubulares. (PEREIRA et al. 2015b; AL-

EISA; DHAUNSI, 2017). Alguns estudos mostraram que tanto pacientes com SN, quanto 

modelos animais da doença apresentam níveis mais elevados de espécies reativas de oxigênio 

do que o grupo controle saudável, o que pode estar contribuindo com o dano tecidual nos rins 

(GHODAKE et al., 2010; PEREIRA et al. 2015b e AL-EISA; DHAUNSI, 2017). 

 A membrana do capilar glomerular filtra as moléculas com base em suas propriedades 

de tamanho, forma e carga e impede que macromoléculas alcancem o espaço da cápsula de 

Bowman. É constituída por três camadas principais: (1) o endotélio capilar fenestrado, que 

permite discriminar as moléculas pelo seu tamanho, (2) a membrana basal glomerular (MBG), 

carregada negativamente e (3) uma camada de células epiteliais externas, que possuem longos 
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processos semelhantes aos pés (podócitos) ao redor da superfície externa da membrana basal 

(GUYTON, HALL, 2006). Os podócitos são indispensáveis para preservar a arquitetura e a 

função glomerular. A fenda do diafragma, localizada entre os processos podais vizinhos, é 

vista como a base anatômica da seletividade por tamanho da barreira de filtração glomerular. 

(FAUL 2007). 

 Nos capilares renais, as fenestrações endoteliais e o glicocálix compõem uma barreira 

de filtração que filtra diversas vezes mais água e solutos do que os outros capilares teciduais. 

Além disso, permitem o acesso direto das proteínas plasmáticas à MBG. Embora realize este 

trabalho com alta taxa de filtração, a membrana de filtração glomerular normalmente não 

permite a filtragem das proteínas plasmáticas. (GUYTON, HALL, 2006). 

Independente da origem, a proteinúria maciça, na SNI, resulta das alterações 

estruturais ou funcionais dos glomérulos com lesão dos podócitos, o que acarreta um 

desarranjo arquitetônico das fendas de filtração. (SCHNEEBERGER et al, 1975; HE et al., 

2008; PERICO et al, 2017). À microscopia eletrônica observa-se a interrupção do filtro 

glomerular, representativo de muitas nefropatias adquiridas e hereditárias. Ao microscópio, 

esta interrupção está relacionada ao apagamento difuso dos processos podais, que sugere um 

papel fundamental para os podócitos no entendimento da patogenia da SNI, os quais podem 

ser alvos de um fator de permeabilidade glomerular ou sofrerem alterações no arranjo 

ordenado dos processos podais, separados pela fenda do diafragma, devido às alterações no 

citoesqueleto de actina. (ZENNARO et al., 2014)  

 As células do endotélio fenestrado exercem grande importância na fisiopatologia das 

doenças renais, por produzirem diversas substâncias como proteínas da matriz extracelular, 

moléculas vasoativas, fatores de crescimento e citocinas. Normalmente em resposta às 

diferentes lesões renais. (AKHTAR, 2004). 

 Pacientes com SNI geralmente precisam de tratamento imunossupressor. Porém, 

aqueles que apresentam uma resposta frequentemente fraca às terapias e que são 

acompanhadas por potenciais efeitos colaterais ou aqueles que não utilizam os protocolos 

específicos de tratamento, podem permanecer durante meses ou anos com o chamado ―estado 

nefrótico‖ sob risco de progressão da doença renal ao estágio final. (VERONESE, 2010). 

Uma série de complicações da SNI é consequente à apresentação clínica da doença, 

em vez de um padrão histopatológico específico. Tais complicações são: hipertensão arterial, 

proteinúria, edema tecidual e outras consequências metabólicas e trombofílicas, que podem 
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resultar em morbidade significativa e até mesmo mortalidade (ORTH, RITZ, 1998; SETHNA 

et al. 2017). Se bem sucedida, as terapias mais conservadoras podem prevenir ou pelo menos 

modular, a necessidade de drogas imunossupressoras e seus potenciais efeitos adversos 

(VERONESE et al,.2010).  

 

3.2 – Proteinúria 

 

 A urina é praticamente desprovida de proteínas de massa molecular elevada, em 

função das características de permeseletividade da barreira de filtração glomerular e pela 

reabsorção das proteínas filtradas, por processos de pinocitose, realizados pelas células 

epiteliais presentes nos túbulos proximais do rim (VAN DEN BERG e WEENING, 2004). 

Muitas doenças glomerulares resultam da alteração da permeabilidade glomerular às 

proteínas plasmáticas, dentre elas a síndrome nefrótica. Na SN a excreção urinária de 

proteínas é superior a 3,5g/dia (HARRIS e ISMAIL, 1994). 

 A síndrome nefrótica é uma das principais manifestações clínicas da doença 

glomerular, originando impactos fisiopatológicos devido às perdas expressivas de albumina 

e outras proteínas séricas na urina, particularmente as imunoglobulinas, alguns fatores de 

crescimento, além de componentes do sistema complemento e das cascatas de coagulação. 

A perda de antitrombina III induz um estado de hipercoagulabilidade, que pode ocasionar 

eventos trombóticos. A perda de globulina de ligação da tiroxina pode alterar os resultados 

dos exames de função da tireóide. As perdas de transferrina, eritropoietina e 

transcobalamina podem induzir um estado de anemia hipocrômica e microcítica, resistente 

à reposição de ferro (LEVEY, CORESH, 2012 e IOREMBER, AVILES, 2016).  

 A proteinúria, caracterizada pela excreção de proteínas maior que 3,5g/dia é uma 

consequência precoce da lesão dos podócitos, sendo um marcador urinário típico, 

frequentemente indicativo de doença renal intrínseca. Uma vez que as moléculas 

componentes da fenda do diafragma, do citoesqueleto de actina, bem como as moléculas de 

adesão celular compõem uma rede estreita para estabilizar a função da barreira de filtração 

glomerular. Portanto, danos nesses componentes permitem o desenvolvimento de 

proteinúria, pela perda da seletividade da barreira de filtração glomerular que, 
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normalmente, impede a passagem de proteínas de maior peso molecular, incluindo a 

albumina, (PM 65000d), sendo importantes fatores de risco para a progressão da doença 

renal crônica. (NAGATA, 2016).   

    

3.3 – Hipoalbuminemia 

 

  

 A albumina é a principal proteína do plasma, constituindo 60% das proteínas 

plasmáticas totais, sendo a grande responsável pela pressão oncótica do plasma, 

contribuindo com, aproximadamente, 80% da pressão osmótica coloidal. (BECKER 2004). 

É um importante transportador plasmático para substâncias hidrofóbicas, como ácidos 

graxos, bilirrubina, hormônios, vitaminas e medicamentos. (BIRN, CHRISTENSEN, 2006) 

 Em condições fisiológicas, é possível afirmar que uma pequena quantidade de 

albumina consegue atravessar a barreira de filtração glomerular sendo rapidamente 

reabsorvida por pinocitose pelas células epiteliais tubulares proximais. Posto que, a barreira 

de filtração glomerular é altamente negativa, repele a maioria das moléculas aniônicas, 

como a albumina. Esse fato tem grande importância clínica, uma vez que a perda de 

albumina se apresenta como um importante marcador para a proteinúria glomerular inicial. 

(NIELSEN, CHRISTENSEN, 2010) 

 A perda excessiva de albumina no filtrado glomerular e a saturação das células 

tubulares proximais, que realizam a reabsorção dessa macromolécula, resultam em uma 

sinalização anormal e em um ambiente pró-inflamatório (SAVIGE, 2014) e reflete a perda 

da integridade da barreira de filtração glomerular (BFG) por lesão podocitária (PEREIRA 

et al. 2012) 

 A perda urinária de albumina na SN é um importante contribuinte para o 

desenvolvimento da hipoalbuminemia, já que sua síntese hepática não é suficiente para 

compensar o grau de perda. (HARRIS, RAYMOND, ISMAIL, NUHAD. 1994). Segundo 

Doweiko e Nompleggi (1991) a síntese hepática de albumina depende da influência de 

diversos fatores, tais como, a pressão oncótica no fluido extracelular hepático, os níveis 

séricos de hormônios que estimulam a sua síntese (corticosteróides, hormônio do 
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crescimento), a presença de citocinas pró-inflamatórias que inibem esta síntese além do 

estado nutricional do indivíduo. 

 

3.4 - Hiperlipidemia 

  

Tanto o colesterol quanto os triglicerídeos são pouco solúveis no plasma, sendo 

transportados na circulação ligados às proteínas plasmáticas, como albumina, na forma de 

lipoproteínas, com as quais formam complexos macromoleculares. (FEINGOLD e 

GRUNFELD, 2015). A hipoalbuminemia e, consequente, redução da pressão oncótica 

plasmática promove o aumento da síntese de proteínas pelo fígado. Sabe-se que a albumina 

e as lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) compartilham, no hepatócito, a mesma 

via de síntese. Assim, ao mesmo tempo em que o organismo tenta repor as perdas de 

albumina na urina, elevam-se também as concentrações de VLDL (HARRIS, ISMAIL, 

1994; SECHI et al., 1999; OBRENOVI et al., 2005). 

 A hiperlipidemia é uma complicação comum da SN, por se tratar de uma 

consequência direta da proteinúria, em resposta à redução da pressão oncótica do plasma 

devido à hipoalbuminemia. (PARK e SHIN, 2011). Além disso, a fisiopatologia da 

hiperlipidemia também foi proposta como sendo resultante do aumento da síntese e 

diminuição do catabolismo das lipoproteínas. (WARWICK et al. 1990). Este achado é 

observado na SN, tanto em humanos quanto em modelos animais (BALLMER et al., 1992; 

SUN., KAYSEN, 1994). 

 

3.5 - Edema 

 

 As manifestações clínicas da SN estão relacionadas ao diagnóstico clínico 

subjacente e à gravidade da proteinúria. Independentemente da causa, pacientes com SN 

podem apresentar sintomas incapacitantes devido à retenção de líquidos, e, ainda, serem 

susceptíveis ao desenvolvimento de infecções. (LEVEY, CORESH, 2012).  
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 Existem duas hipóteses aparentemente opostas sobre a retenção de sódio e formação 

de edema durante o desenvolvimento da SN. Na teoria underfilling (hipofluxo) considera-

se que a proteinúria, com consequente hipoalbuminemia, hipovolemia e redução da pressão 

oncótica, provoque o extravasamento de líquidos do espaço intravascular para o espaço 

intersticial e consequente retenção hidrossalina por aumento da reabsorção tubular de sódio 

e água, devido à resposta fisiológica compensatória por ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA). (SIDDAL, RADHAKRISHNAN, 2012; ELLIS, 2015). 

Assim, o excesso de líquido retido por esse mecanismo (SRAA) em um vaso com baixa 

pressão oncótica gera ainda mais extravasamento para o interstício e, portanto, mais edema. 

 Na teoria overflow (hiperfluxo) o edema ocorre a partir de uma alteração na 

reabsorção renal primária do sódio, não dependendo da hipovolemia ou da ativação do 

SRAA. (SOI, YEE, 2017). Admite-se que a retenção primária de sódio seria por meio da 

ativação do canal epitelial de sódio (ENaC). (SIDDAL, RADHAKRISHNAN, 2012). 

Segundo o estudo de Hughey e colaboradores (2007), o plasminogênio filtrado pelos 

glomérulos nefróticos é convertido em plasmina pelo ativador de plasminogênio 

(uroquinase). A plasmina, por sua vez, promove a remodelação (por proteólise) da cadeia 

inibidora ϒ do ENaC, que resulta em ativação deste canal e reabsorção de sódio. 

Svenningsen e colaboradores (2009) também demonstraram este mecanismo no modelo 

animal de SN induzida por PAN. Além disso, demonstraram aumento na excreção urinária 

de sódio e redução da ascite pelo uso do diurético amilorida, que inibiu o ENaC e o 

ativador do plasminogênio do tipo uroquinase e, desta maneira, reduziu a quantidade de 

plasmina ativa presente no tecido renal.  Este mecanismo está, provavelmente, ativo em 

todos os pacientes com síndrome nefrótica, independentemente do volume intravascular. 

(HUGHEY, CARATTINO, KLEYMAN, 2007; SIDDAL, RADHAKRISHNAN, 2012).  

 Pacientes nefróticos com ascite apresentam maior risco de desenvolverem peritonite 

bacteriana espontânea, em razão da redução na concentração de imunoglobulinas 

plasmáticas, redução da imunidade celular e, também, devido ao uso da terapia 

imunossupressora. Portanto, nestes casos o fluido abdominal deve ser examinado. 

(HARRIS, ISMAIL, 1994). 
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3.6 - Hipercoaguabilidade  

 

 A proteinúria associada a SN induz desequilíbrio das proteínas da coagulação 

sanguínea, aumentando o risco de eventos trombóticos à medida que os valores de 

albumina sérica caem abaixo de 2,5 g/dL. Além disso, pacientes com mobilidade reduzida 

devido à presença de edema, obesidade, doenças intercorrentes ou admissão ao hospital 

para realização de cirurgias, podem aumentar ainda mais o risco de ocorrência de trombos. 

(KERLIN et al. 2015). 

 Além da albumina, as proteínas da coagulação, que possuem massa semelhante, são 

encontradas no ultrafiltrado e excretadas na urina de maneira inadequada. (SCHLEGEL, 

1997; LOSCALZO, 2013). Tem-se relatado, em alguns pacientes com SN, a presença de 

trombocitose, hiperfibrinogenemia, níveis aumentados de proteínas de fase aguda com 

atividade anti fibrinolítica e níveis diminuídos de anti trombina III. (KENDALL, 

LOHMANN, DOSSETOR, 1971; RIYUZO, SOARES, 1995). 

 Alguns estudos em modelo animal da SN têm demonstrado a expressão, nos 

podócitos, de um fator tecidual que é precursor da coagulação, sendo induzido 

possivelmente após a lesão tecidual. Logo, durante a SN os podócitos podem expressar 

fatores de coagulação, incluindo protrombina cuja geração é aumentada durante a nefrose, 

sugerindo que a trombina pode contribuir para a progressão nefrótica. 

(APOSTOLOPOULOS, MOUSSA, TIPPING, 2010; NARITA et al., 2015; SHARMA et 

al., 2017). 

 

3.7 - O Fármaco: Cloridrato de Doxorrubicina 

 

 O cloridrato de doxorrubicina (Adriamicina ®) é um antibiótico, derivado de culturas 

de Streptomyces peucetius, quimioterapêutico da família das antraciclinas.  As antraciclinas 

têm sido componentes fundamentais de muitos regimes citotóxicos, desde a sua introdução na 

década de 1960 e ainda continuam como agentes terapêuticos importantes e eficazes para o 

tratamento da leucemia aguda, linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin, e câncer de mama. 

(TAKEMURA, FUJIWARA, 2007). 
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 Os mecanismos antitumorais da doxorrubicina devem-se à intercalação na dupla hélice 

do ácido desoxirribonucleico (DNA) com consequente inibição de sua síntese; à inibição da 

atividade da topoisomerase II (CUTTS et al., 2003), por estabilização do complexo de 

clivagem da enzima nas concentrações clínicas (GEWIRTZ, 1999); à interferência na abertura 

e separação das fitas de DNA sobre a atividade da helicase; à alteração da atividade das 

enzimas oxidantes intracelulares ou intra-mitocondriais (MITRY, EDWARDS, 2016) e à 

formação de radicais livres, que induzem dano ao DNA ou à peroxidação lipídica pela  

interação com enzimas mitocondriais, por meio do anel de quinona. (TAKEMURA, 

FUJIWARA, 2007). (FIG. 1)   

 Apesar desta potente ação antitumoral, sua aplicação é frequentemente acompanhada 

por significantes efeitos colaterais e grave toxicidade, que incluem a cardiotoxicidade e a 

mielossupressão (QI et al., 2017). Uma das limitações ao uso da doxorrubicina,  está 

relacionada à  técnica de administração do medicamento, cujo extravasamento vascular, 

durante a administração endovenosa, produz sérias lesões nos tecidos, tais como, formação de 

bolhas, celulite grave  e necrose (PFIZER, 2013).  

 A meia vida de distribuição inicial de aproximadamente 5 minutos sugere uma rápida 

distribuição tecidual do fármaco, enquanto que a eliminação tecidual lenta se reflete em uma 

meia vida de 20 a 48 horas. O clearance plasmático varia de 324 a 809 mL/min/m
2
 com 

predomínio do metabolismo e excreção biliar. Aproximadamente 40% da dose administrada 

aparecem na bile em 5 dias, enquanto que somente 5 a 12% do fármaco e seus metabólitos são 

excretados na urina durante o mesmo período de tempo. (PFIZER, 2013). 

 Apesar do uso clínico, como agente quimioterapêutico, a doxorrubicina pode 

promover lesões renais graves. Em roedores, essas lesões renais reproduzem as lesões 

observadas nos seres humanos com SN. Segundo Lee e Harris, em uma revisão publicada em 

2011, o primeiro registro divulgado sobre a lesão renal induzida por antraciclinas foi em 

1970, sendo que seis anos mais tarde surgiu a primeira descrição da indução de lesão renal 

pela doxorrubicina, inicialmente em ratos e posteriormente em camundongos. 

  Desde então, a indução de nefropatias, e consequente SN, pela doxorrubicina em 

roedores têm sido amplamente estudada, permitindo uma melhor compreensão dos processos 

subjacentes à instalação e progressão da lesão renal. (ABASSI et al., 1992; ZIMA et al., 

1998; WANG et al., 2010).  
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Figura 1 – Mecanismo de ação do Cloridrato de Doxorrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nature Reviews – Clinical Oncology 

  

3.8 – O Modelo animal de indução da nefropatia 

 

 Os modelos animais estão sendo amplamente aplicados como uma alternativa a fim de 

superar as dificuldades éticas e metodológicas para a obtenção de amostras em diversos 

estudos científicos, principalmente nos campos da pesquisa biológica. (PIPPIN et al., 2009; 

FINK, 2014; PEREIRA et al., 2015a).  

 O conceito de modelo de doença animal é aquele cujos mecanismos patológicos são 

equivalentes aos observados em uma doença humana. A doença animal pode ser tanto 

induzida quanto de ocorrência natural. (FAGUNDES, TAHA, 2004) 

 O uso de roedores geralmente é empregado em diversas investigações patológicas.  

Para a investigação da SN, a frequência de uso de modelo animal deve-se aos menores custos 

de manutenção, ciclo de reprodução rápida, reprodutibilidade da doença humana, bem como a 

possibilidade de manipulação genética (PIPPIN et al., 2009; PEREIRA et al. 2015a). 

 Em 2012, Simic, Tabatabaeifar e Schaefer realizaram um levantamento bibliográfico 

sobre os diferentes modelos animais para o estudo das lesões renais. De acordo com estes 

autores, um dos primeiros modelos estabelecidos para o estudo das glomerulopatias foi 

baseado na nefrectomia unilateral e infarto subtotal do rim contralateral, por ligação de dois 

ou três ramos da artéria renal. Em seguida surgiram outros modelos experimentais, tais como: 

neutralização da eletronegatividade do glicocálix podocitário (remodelação do citoesqueleto 
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dos podócitos); modelos imunológicos por infusão de imunoglobulinas anti-podócitos; 

modelos por administração de antígenos bacterianos (Lipopolissacarídeos) e modelos 

transgênicos, com modificações genéticas das proteínas da superfície dos podócitos.  

 De acordo com o trabalho de revisão, realizado por Pereira e colaboradores (2014) é 

possível induzir nefropatia em roedores por diferentes estratégias. Tratando-se da síndrome 

nefrótica, esta pode ser induzida em animais por: injeção de sulfato de protamina; sobrecarga 

de proteína; injeção de fosfato de sódio dibásico; superexpressão de IL-13, além do emprego 

de agentes químicos como o aminonucleósido de puromicina (PAN) e de agentes 

quimioterápicos como a doxorrubicina. A nefropatia induzida por injeção intravenosa única 

de doxorrubicina, na dose de 7,5mg/kg produz proteinúria a partir de 4 a 5 dias. (BERTANI et 

al. 1982).   

 

3.9 – Participação do sistema imune na síndrome nefrótica 

 

 Os mecanismos patogênicos da SNI ainda não estão bem esclarecidos. Alguns 

trabalhos sugerem que o sistema imunológico exerça um papel significativo no percurso da 

nefropatia (VAN DEN BERG, WEENING, 2004; CAMICI, 2007), seja pela alteração 

funcional dos linfócitos T (FODOR et al. 1986 ; ARAYA et al. 2006; PEREIRA et al. 2014), 

pela participação de citocinas e quimiocinas (EREMINA et al.2003;  LAFLAM e GARIN, 

2005) ou pela existência de um fator de permeabilidade vascular circulante, liberado por 

células T ativadas (ARAYA et al., 2006). 

 A resposta imune colabora para a lesão do tecido renal, já que a proteinúria persistente 

e maciça, observada na SN, estimula continuamente as células tubulares a secretarem 

mediadores inflamatórios, como as citocinas e quimiocinas. (KRIZ, 2003; PEREIRA et al., 

2014; PEREIRA et al., 2015b). O aumento na expressão de CCL2/MCP-1 (proteína 

quimioatraente de monócitos), causado pelo excesso de albumina nos túbulos renais, devido à 

alteração da permeabilidade glomerular, provocou maior quimiotaxia de macrófagos 

secretores de interleucina 1 (IL-1) (BRICIO et al. 1992; PEREIRA et al., 2015b). Além das 

mutações genéticas observadas nas proteínas podocíticas como a nefrina (KESTILA, et al., 

1998) e CD2AP (SHIH et al., 1999). 
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Entende-se que estes mediadores inflamatórios, de baixo peso molecular, funcionam 

como uma rede complexa de sinalização intracelular para a secreção, proliferação e 

recrutamento de leucócitos (VAN DEN BERG e WEENING, 2004) e para o controle do 

tráfego basal e inflamatório de subconjuntos de leucócitos por quimiotaxia. (GERARD e 

ROLLINS, 2001). 

  

3.9.1- Participação das citocinas na síndrome nefrótica 

 

 As Citocinas são um conjunto de famílias de proteínas, altamente solúveis que 

direcionam as funções ejetoras celulares, sejam elas pro-inflamatórias, antiinflamatórias ou de 

regulação. Tais moléculas são produzidas por diversas células do sistema imunológico, como 

neutrófilos, monócitos, macrófagos, linfócitos B e linfócitos T. (STENKEN, 

POSCHENRIEDER, 2015; ASKARI et al., 2017). Atuam como reguladores das respostas 

imunológicas do hospedeiro após estímulos antigênicos ou inflamatórios e também do 

desenvolvimento hematopoiético, da comunicação entre células, assim como na produção e 

desempenho de outras citocinas, que podem ampliar (pró-inflamatórias) ou reduzir (anti-

inflamatórias) a resposta inflamatória. (SHEERAN, HALL, 1997; THOMPSON, LOTZE, 

2003). 

 As citocinas iniciam sua ação por meio da ligação aos receptores de superfície celular 

de alta afinidade (10
-9 

a 10
-12 

kDa), gerando alterações na síntese do RNA e de proteínas em 

diferentes células do organismo, com consequente proliferação celular, diferenciação e 

migração. (THOMPSON, LOTZE, 2003). A produção de citocinas é transitória e o padrão de 

ação geralmente é curto e altamente regulado, podendo ser autócrino (local onde são 

produzidas), parácrino (em células próximas) ou endócrino (secretadas para circulação 

exercendo efeitos à distância). (KRAYCHETE, CALASANS, VALENTE, 2006).  

 As citocinas não atuam isoladamente e interagem de diferentes maneiras. (MOREL, 

LEE, FAEDER, 2016). O evento conhecido como pleiotropia ocorre quando uma única 

citocina age em alvos múltiplos ou quando diferentes tipos de células secretam a mesma 

citocina. Ainda podem ter a propriedade de redundância, na qual os efeitos semelhantes 

podem ser provocados por diversas citocinas gerando uma cascata de efeitos, visto que uma 
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citocina estimula suas células alvo a produzirem e secretarem citocinas adicionais (ZHANG, 

2007).  

 Alguns estudos têm demonstrado as diferentes respostas celulares às ações das 

citocinas. Miller e colaboradores (1990) revelaram em seu trabalho a ação sinérgica de IL-2 e 

IL-4 na indução da proliferação de linfócitos T e antagônica na indução da proliferação de 

linfócitos B, exercida por IL-4 que posteriormente foi mostrado um modelo matemático sobre  

o efeito dependente da dinâmica dos receptores destas citocinas por Morel e colaboradores 

(1996).  

 As citocinas são produzidas por diversas células, mas, predominantemente por 

linfócitos T auxiliares (TCD4
+
 ou Th) e macrófagos. Estimulam a ativação e a diferenciação 

de linfócitos B, células T citotóxicas (TCD8
+
) e células da imunidade inata. (ZHANG, 2007; 

MOREL, LEE, FAEDER, 2016). Baseado no perfil da produção de fatores de transcrição 

específicos, citocinas e receptores de localização, os linfócitos Th podem ser classificados em 

células efetoras e células T reguladoras (Treg). (ANNUNZIATO, COSMI, ROMAGNANI, 

2010).  

 Após a ativação antigência dois subconjuntos principais de linfócitos T CD4 são 

classificados: linfócitos Th1 e linfócitos Th2, fundamentado nos diferentes padrões de 

secreção de citocinas o que, consequentemente, atribui a estes diferentes respostas 

inflamaórias. Os linfócitos Th1 secretam IFN-γ (interferon-γ), TNF-alpha (fator de necrose 

tumoral) e IL-2 (interleucina), que ativam reações citotóxicas e pró-inflamatórias. 

(BRADLEY, DALTON, CROFT, 1996; DOUCET et al., 2010; GOLUBOVSKAYA, WU, 

2016). Linfócitos Th1 desempenham um importante papel contra agentes patogênicos 

intracelulares, por meio da ativação de fagócitos, produção de anticorpos opsonizantes e pela 

fixação de proteínas do sistema complemento (ROMAGNANI, 1994).  

 Diferentemente, os linfócitos Th2, secretarão as citocinas IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-

13, que estão associadas à regulação da resposta alérgica e humoral, exercendo um padrão de 

resposta anti-inflamatória. (VAN DEN BERG e WEENING, 2004). Conforme descrito por 

Pulendran e Artis (2012) os linfócitos Th2 desempenham respostas de proteção contra 

helmintos e também promovem respostas inflamatórias agudas e crônicas contra vários 

alérgenos.  
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 Muitos estudos têm apresentado a importância da resposta inflamatória na SNI, 

principalmente o papel das citocinas e quimiocinas na elucidação da fisiopatologia dessa 

doença, bem como na contribuição para a instalação da proteinúria. Uma vez que, o excesso 

de excreção de proteína na urina, constantemente, induz um estímulo para as células tubulares 

secretarem estes mediadores inflamatórios. (BRICIO et al. 1992; VIELHAUER et al.2004; 

ARAYA et al.2006; LE BERE et al. 2009). Outros estudos mostraram alterações nas 

respostas dos linfócitos T (FODOR et al.1986; ARAYA et al. 2009) e na excreção urinária de 

proteína. Segundo estudo publicado por Araya e colaboradores (2006) a atividade 

imunossupressora dos linfócitos Tregs está falha na SNI, o que poderia levar à persistência da 

produção de citocinas por células T efetoras, provocando proteinúria. 

 

3.9.1.1 - A Interleucina 1 (L-1) 

 

 A família IL-1, composta principalmente por IL-1α e IL-1β, desempenha papéis pró-

inflamatórios importantes na manutenção da inflamação, tanto na imunidade inata quanto na 

adaptativa, induzindo a expressão de múltiplos mediadores inflamatórios durante a exposição 

microbiana. Além disso, induz a proliferação das células estaminais hematopoiéticas, o 

recrutamento de neutrófilos da medula óssea e a formação de osteoclastos. (BARKSBY et al. 

2007; ZHANG e AN, 2007). 

 As citocinas da família IL-1 executam os seus efeitos por meio da ligação a uma 

subunidade do receptor da família de IL-1 primária, tal como IL-1 RI, e são produzidas por 

macrófagos teciduais, monócitos e queratinócitos. Estas citocinas regulam também a 

diferenciação das células Th. (PIROG, STABINSKY, GOLDMAN, 2010; R & D Systems, 

2017).  

 Diversos mediadores pró-inflamatórios podem induzir a síntese e a secreção de IL-1, 

incluindo os padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs), como 

lipopolisacarídeos (LPS), e outras citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α, IFN-α, IFN-β 

e IL-1β. (BARKSBY et al. 2007). Assim, ativam linfócitos B e linfócitos TCD4
+
, resultando 

na secreção da citocina IL-2. (PIROG, STABINSKY, GOLDMAN, 2010). 
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 Nas nefropatias, alguns membros da família IL-1 atuam como citocinas 

profibrogênicas agravando o quadro de fibrose renal em uma atividade dependente de TGF- 

β1.  (EDDY, 1996; IWANO, NEILSON, 2004). Células epiteliais tubulares lesionadas 

secretam IL-1, além de outros mediadores inflamatórios, e induzem a infiltração de leucócitos 

e estimulam a mitogênese de fibroblastos. (ROBERTS et al. 1997) . 

 Especialmente na síndrome nefrótica, a IL-1 é um importante mediador das alterações 

estruturais e funcionais na parede dos capilares glomerulares, responsáveis por desenvolverem 

a proteinúria, como observado por Bricio e colaboradores (1992) em amostras de tecido renal 

no modelo animal de SN induzida pela doxorrubicina.  

 

3.9.1.2 - A Interleucina 4 (IL-4) 

  

 A IL-4 é uma glicoproteína de 15 kDa, semelhantemente a IL-1. Contudo, possui 

propriedades anti-inflamatórias, sendo secretada por linfócitos T CD4 ativados, linfócitos B, 

mastócitos, eosinófilos e basófilos. Seus efeitos são observados após ligação ao seu receptor, 

o qual é composto por uma subunidade alfa, com afinidade de ligação para IL-4. (WE, 1997). 

Uma vez estabelecida a ligação ao seu receptor a sinalização será conduzida por meio da via 

JAK/STAT, atuando sobre os linfócitos T (estimulando a proliferação e diferenciação em 

linfócitos Th2), linfócitos B (induzindo a diferenciação para produção dos isotipos de 

imunoglobulinas IgG e IgE importantes da defesa contra alérgenos e helmintos), células NK 

(natural killer) e mastócitos.  

 Em estudos com modelos animais de indução da SN pela doxorrubicina tem sido 

evidenciado altas concentrações de IL-4 e de CCL11, mediadores relacionados à resposta 

Th2, no tecido renal de ratos. (PEREIRA et al., 2012). 

 Alguns relatos na literatura sobre modelos animais de SN têm evidenciado um 

aumento na expressão de IL-4, presença de lesões renais no padrão da GEFS e uma relação da 

IL-4 com a indução de proteinúria na nefropatia (RUGER et al., 2000). De acordo com Kim e 

colaboradores (2017), existe uma relação entre o aumento da expressão de IL-4 na SNI e a 

fusão dos processos podais e, consequentemente, proteinúria. Segundo estes mesmos autores 

há um desprendimento dos podócitos da membrana basal ocasionado pela alta expressão de 
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IL-4 secretadas por linfócitos B, uma vez que as células podocitárias expressam receptores 

para esta citocina.  

 

3.9.2 - Participação das quimiocinas na síndrome nefrótica  

 

 As quimiocinas formam uma família de pequenas citocinas quimiotáticas, de baixo 

peso molecular, que estão envolvidas em várias doenças imunológicas e respostas 

fisiológicas, cuja principal função é exercer quimiotaxia para leucócitos e outras células 

inflamatórias. (ZLOTNIK, YOSHIE, 2000; PEREIRA et al., 2009; BHATT et al., 2017). 

 Baseado no perfil de resposta, as quimiocinas podem ser classificadas em pró-

inflamatórias, cuja secreção é induzida durante uma resposta imune no foco da infecção, e 

homeostáticas ou constitutivas, aquelas envolvidas no controle da migração celular durante o 

desenvolvimento ou a manutenção dos tecidos, sendo que o RNA mensageiro destas pode 

aumentar mais de 300 vezes em poucas horas de ativação. (GERARD, ROLLINS, 2001; 

RAZ, MAHABALESHWAR, 2009; PALOMINO, MARTI, 2015).    

 Os efeitos exercidos pelas quimiocinas são observados após a ligação aos seus 

receptores, que podem ser expressos diferentemente por todos os leucócitos, sendo 

classificados em dois tipos: os receptores acoplados à proteína G, e os receptores atípicos de 

quimiocinas, os quais formam gradientes de quimiocinas e diminuem a inflamação ao 

captura-las de forma independente da proteína G. (GRIFFITH, SOKOL, LUSTER. 2014; 

PALOMINO, MARTI, 2015).  

 As quimiocinas são classificadas, em função das suas diferenças estruturais e 

funcionais, em quatro classes, baseadas na disposição dos resíduos de cisteína no N terminal: 

CC, CXC, CX3C e C, (ZLOTNIK, YOSHIE. 2000; VIELHAUER et al.,2004), em que C 

representa o resíduo de cisteína e X representa 1, 2 ou 3 aminoácidos. (ALLEN, CROWN, 

HANDEL, 2007; GUERREIRO, SANTOS-COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011). A família 

das quimiocinas CC, cujos 2 primeiros resíduos de cisteína são adjacentes um ao outro, 

participam na quimiotaxia de células mononucleares para locais de inflamação crônica, como 

monócitos, linfócitos, eosinófilos e basófilos. (HORUK, 2001; SOLDEVILA, GARCÍA-

ZEPEDA, 2007; GUERREIRO, SANTOS-COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011).  
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 As quimiocinas da família CXC atuam, sobretudo, nos neutrófilos. Neste grupo os 

resíduos de cisteína estão separados por um aminoácido, integram duas subfamílias baseadas 

na sequência ELR (ácido glutâmico-leucina-arginina) próximo ao N terminal, que distingue as 

CXC que a possuem, conforme estas atraem e ativam os neutrófilos. (MURPHY, 

BAGGIOLINI, CHARO, 2000; CHARO, RANSOHOFF, 2006; GUERREIRO, SANTOS-

COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011). 

 A família da quimiocina CX3C é constituída por um único membro, a fractalcina, de 

estrutura CX3CL1. (HORUK, 2001; MURPHY, BAGGIOLINI, CHARO, 2000), que exerce 

quimiotaxia sobre as células mononucleadas do sangue periférico. (ROSSI e ZLOTNIK, 

2000; GUERREIRO, SANTOS-COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011). Assim como a 

família CX3C é formada por uma única quimiocina, a linfotactina é a única integrante da 

subfamília das quimiocinas C e desempenha quimiotaxia, exclusiva, para linfócitos T CD4
+
 e 

células efetoras, como NK e linfócitos T CD8
+
. (HORUK, 2001; GUERREIRO, SANTOS-

COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011).   

 No que se refere às nefropatias, existem muitos relatos na literatura sobre a 

participação de quimiocinas liberadas por diversas células na etapa de infiltração de 

leucócitos, que secretam quimiocinas adicionais para amplificar as respostas inflamatórias no 

rim (SEGERER, NELSON, SCHLÖNDORFF, 2000; SEGERER e ALPERS, 2003; SILVA et 

al., 2014) como potentes contribuintes para a progressão da doença renal crônica, no 

transplante renal, (PEREIRA et al., 2009; VIANNA et al., 2011; PEREIRA et al., 2014) e 

particularmente na SNI, que estão relacionadas à proteinúria e à lesão tecidual. O que tem 

sido observado tanto em pacientes portadores da síndrome nefrótica quanto em modelos 

animais da glomerulopatia, como, por exemplo, o aumento na expressão de IL-8/CXCL8. 

(Garin, Laflam, Chandler, 1998; Souto et al., 2008; PEREIRA et al., 2014).  

 

3.9.2.1- A proteína quimiotática de neutrófilos (CXCL1/CINC1) 

 

A quimiocina CXCL-1/GRO-α (proteína quimiotática de neutrófilos), também 

conhecida como CINC-1 em ratos, é um dos membros da família CXC de quimiocinas e 

apresenta um perfil funcional de quimiocina constitutiva (LE et al., 2004).  As proteínas 

CXCL1 maduras são secretadas por mastócitos e macrófagos, apresentando potente 
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quimiotaxia para neutrófilos, após ligação ao seu receptor CXCR2. (PIROG, STABINSKY, 

GOLDMAN, 2010).  

 Por sua vez, os neutrófilos, após estímulo antigênico, são as primeiras células a 

infiltrarem os tecidos, fagocitando os microorganismos e liberando mediadores inflamatórios 

quimiotáticos como CXCL1, CXCL8, CXCL9 e CXCL10, os quais recrutam outros 

leucócitos para os tecidos afetados. (DE FILIPPO et al., 2013; PALOMINO e MARTI, 2015). 

 Estudos experimentais com modelos de nefrite investigaram o papel de algumas 

quimiocinas presentes em amostras de soro. Anticorpos anti CXCL-1 reduziram a infiltração 

intersticial de neutrófilos, reduzindo assim o dano renal e a proteinúria durante a fase aguda 

da doença neste modelo animal. (WU et al., 1994; VIELHAUER et al., 2004). 

 

3.9.2.2 - A proteína inflamatória de macrófagos (CCL3/MIP-1) 

 

 A proteína inflamatória de macrófagos, MIP-1α foi identificada como o primeiro de 

quatro membros da subfamília de quimiocinas CC. Estas proteínas denominadas CCL3/MIP-1 

(MIP-1α), CCL4 (MIP-1β), CCL9/10 (MIP-1δ) e CCL15 (MIP-1γ) recebem a nomenclatura 

de acordo com as quimiocinas que são produzidas por muitas células, particularmente 

macrófagos, células dendríticas e linfócitos. (PROUDFOOT, POWER, ROMMEL, 2003). 

 As quimiocinas MIP-1, que atuam por meio de receptores de alta afinidade acoplados 

à proteína G (CCR1), expressos por linfócitos e monócitos/macrófagos, induzem uma cascata 

de eventos intracelulares que promove quimiotaxia, degranulação, fagocitose e síntese de 

mediadora. São mais conhecidas pelos seus efeitos quimiotáticos e pró-inflamatórios. 

(MAURER e VON STEBUT, 2004). 

 A participação de MIP-1 nas nefropatias tem sido muito bem documentada. Em 

modelos animais de SN induzida pela doxorrubicina, as presenças desta quimiocina, bem 

como de CCL2 /MCP-1, CCL5/RANTES/RANTES, CCL11/eotaxina, foram relatadas em 

alguns estudos, mostrando que o receptor para CCL3/MIP-1 estava mais expresso nos 

modelos de nefropatia, quando comparados aos grupos controles. (VIELHAUER et al., 2004; 

PEREIRA et al., 2012). 
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3.9.2.3 - A quimiocina regulada sob ativação, expressa e secretada por células T normais 

(CCL5/RANTES/RANTES)  

 

 A CCL5/RANTES/RANTES (quimiocina regulada sob ativação, expressa e secretada 

por células T normais) é uma citocina quimiotática pró-inflamatória, para o recrutamento de 

leucócitos aos locais de inflamação, tais como linfócitos T, eosinófilos, células NK e 

monócitos (HELLEWELL e MORGANTI-KOSSMANN, 2012; ALBERT et al., 2017). É 

secretada, predominantemente, por linfócitos T CD8
+
, plaquetas, macrófagos, eosinófilos, 

fibroblastos e monócitos que expressam os receptores CCR1, CCR3 e CCR5. 

(MAGHAZACHI, AL-AOUKATY, SCHALL, 1996; PINILLA el atl., 2009).  Além disso, 

a produção de CCL5/RANTES por fibroblastos, plaquetas e monócitos/macrófagos é uma 

característica particular das desordens inflamatórias como a aterosclerose, a formação do 

estroma tumoral em células mamárias e a progressão tumoral por meio da atração de 

macrófagos pró-inflamatórios. (SCHALL el al., 1990; PINILLA el atl., 2009). 

 CCL5/RANTES/RANTES induz a proliferação e ativação de células NK para formar 

CHAK (quimiocina ativadora de células assassinas) sob estímulo de IL-2 e IFN-γ liberados 

pelos linfócitos T (MAGHAZACHI, AL-AOUKATY, SCHALL, 1996).  

 Em algumas nefropatias, como glomerulonefrite e SN, as quimiocinas 

CCL5/RANTES e MCP-1 têm sido expressas em altas concentrações, quando comparadas aos 

indivíduos sadios (SATRIANO et al., 1993. WOLF et al., 1993; LLOYD et al., 1997) e têm 

sido evidenciadas em modelos de lesão renal (STAHL et al., 1993; THAISS et al., 1993;  

SIMÕES E SILVA et al., 2014).  A expressão de CCL5/RANTES foi relatada, também, 

em estudos sobre transplantes renais com rejeição do novo órgão. (PATTISON et al., 1994; 

KRENSKY, AHN, 2007; PEREIRA et al., 2009).  

 De maneira semelhante, a expressão de CCL5/RANTES no tecido renal tem sido 

descrita em modelos animais de SN e o bloqueio de seu receptor (CCR1) provocou a redução 

de linfócitos, fibroblastos, macrófagos e o processo de fibrose renal. (VIELHAUER et al., 

2004; PEREIRA et al., 2012). Para apresentar o papel de CCL5/RANTES na SN, Wu e 

colaboradores (2005) mostraram que houve uma redução da quimiotaxia de 

monócitos/macrófagos e consequente redução da lesão do tecido renal, após a imunização de 

ratos usando o DNA desta quimiocina, antes da indução da nefropatia pela doxorrubicina. 
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4.0 - METODOLOGIA 

 

4.1 – Animais 

 

 Foram utilizados 25 (vinte e cinco) ratos Wistar, machos com peso médio de 350 

gramas e idade média de seis semanas, no início do experimento. Os animais foram 

acondicionados em caixas plásticas, mantidas em gabinetes para biotério, no biotério Setorial 

do Centro Integrado de Pesquisa em Saúde (CIPq/UFVJM), com ventilação satisfatória, ciclo 

claro-escuro de 12 h, temperatura controlada e receberam dieta padrão (ração rolha 

NUVILAB, Brasil) e água ad libitum. 

 Inicialmente, todos os animais passaram por um período de aclimatação ao ambiente. 

O protocolo experimental foi devidamente registrado e aprovado pela comissão de ética no 

uso de animais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CEUA-

UFVJM) sob o protocolo Nº 029/2014. 

 

4.2 - Protocolo Experimental 

 

4.2.1 - Distribuição dos Grupos Experimentais 

 

 Os animais foram distribuídos em dois grupos experimentais, denominados: (DOXO), 

aqueles que receberam injeção endovenosa do Cloridrato de doxorrubicina (GLENMARK 

Farmacêutica Ltda., São Paulo, Brasil) e (CON), grupo controle, que recebeu injeção 

endovenosa do veículo (salina) nas mesmas condições. Animais dos grupos DOXO foram 

eutanasiados nos dias 7, 14, 21 e 28, após a injeção, para coleta de sangue e remoção dos rins. 

Todos os animais do grupo CON foram eutanasiados no 28º dia experimental. 
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4.2.2 - Indução da Nefropatia 

  

 A nefropatia foi induzida por dose única do antibiótico antracíclico Cloridrato de 

doxorrubicina (7,5 mg/Kg de peso corporal) (GLENMARK Farmacêutica Ltda., São Paulo, 

Brasil) no dia inicial (T0) do experimento. A doxorrubicina foi aplicada na veia lateral da 

cauda utilizando-se seringa de insulina (1mL). 

 

4.2.3 - Inoculação do Veículo 

 

 Os animais do grupo controle (CON) receberam injeção única de salina, no dia inicial 

(T0) do experimento em condições semelhantes àquelas do grupo DOXO.  

 

4.2.4 - Avaliação da Função Renal e Eutanásia 

 

 Para avaliar a função renal, amostras urinárias de 24 horas foram coletadas em gaiolas 

metabólicas nos dias 0 (pré-injeção), 7, 14, 21 e 28 (pós-injeção) e amostras sanguíneas foram 

obtidas, por punção cardíaca, no dia da eutanásia, conforme descrito. Antes da primeira coleta 

de urina (T0) os animais foram mantidos na gaiola metabólica por um período de cinco dias, 

para a adaptação prévia. O protocolo anestésico seguiu as orientações do CETEA/UFMG 

(http://www.ufmg.br/bioetica/cetea), com injeção intraperitoneal de Ketamina (60mg/Kg) e 

Xylazina (8 mg/kg). 

 Após a anestesia os rins e o coração foram expostos por laparotomia e toracotomia, 

respectivamente, para retirada de amostras de sangue e posterior remoção dos rins. As 

amostras sanguíneas para dosagens bioquímicas e análises imunológicas foram obtidas, por 

punção cardíaca, no momento da exsaguinação dos animais. Após a coleta de sangue, e antes 

da remoção dos rins, foi inserida uma cânula na aorta do animal, via ventrículo esquerdo, para 

perfusão de solução salina tamponada (PBS - phosphate-buffered saline - 0,15 mol/L cloreto 

de sódio; 0,01 mol/L fosfato de sódio tampão - pH 7,4 a 37º C) (BARONI; COSTA; 

VOLPINI; COIMBRA, 1999), usando sistema de perfusão gravitacional,  até obter-se a 

exsanguinação dos órgãos, indicada pelo clareamento dos mesmos.  
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4.2.5 - Remoção e Preparo dos Órgãos 

 

 Após adequada perfusão tecidual, com o clareamento dos órgãos, cada rim (direito e 

esquerdo) foi rapidamente extraído, pesado e processado de acordo com as análises a serem 

realizadas, ou seja, colorações de rotina, imunoensaios (ELISA) e avaliação da presença de 

edema tecidual.  

 O rim direito de cada animal teve seu peso avaliado, em seguida foi envolvido em 

papel alumínio, identificado e armazenado em tubo Falcon 45mL, à temperatura de -20°C, 

para posterior análise do teor de líquido e de massa tecidual. 

 O rim esquerdo foi seccionado em duas partes, a primeira destinada às análises 

histológicas e a segunda, às análises de citocinas, por ELISA. Após a remoção, o fragmento 

de tecido renal destinado às análises de citocinas foi imediatamente macerado em cadinho de 

porcelana com a solução de extração de citocinas (NaCl 0,4M, NaPO4 10mM, PMSF 0,1mM, 

Cloreto de benzetônio 0,1mM, EDTA 10mM, TWEEN 20 0,05%, 0,5% de BSA, aprotinina 

20KI) na proporção de 100mg de tecido/1,0mL de solução de extração de citocinas. Após 

adequada maceração a suspensão foi centrifugada a 1000 rpm por 10min a 4°C e 

posteriormente aliquotada  em microtubos Eppendorfs de 1,0 mL e armazenadas a -80°C. 

 

4.3 - Análises Histológicas 

 

 Após a remoção, os fragmentos renais separados para análises histológicas foram 

imediatamente imersos em solução de paraformaldeído 4% por 2 horas e logo após, por mais 

4 horas na solução de bouin (solução aquosa saturada de ácido pícrico [(C6H2(NO2)3OH) 

1,5g%], formaldeído 37-40% (HCOH), ácido acético glacial (C2H4O2). Em seguida os 

fragmentos foram transferidos para solução de etanol 70%, que foi trocada diariamente até o 

clareamento do tecido. Após este processo de fixação, as amostras foram incluídas em 

parafina (MERCK, Darmstadt, Germany).  Previamente à inclusão em parafina, as amostras 

foram desidratadas com concentrações crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 90%, 95% e 

100%), seguidas de três trocas de xilol, para a clarificação do tecido. Respeitando o tempo de 

30 minutos para cada solução. As amostras de tecido renal foram, então, embebidas em três 

trocas de parafina. Para as colorações de rotina foram realizados cortes histológicos com 5µm 

de espessura, montados em lâminas de vidro para posterior coloração com Hematoxilina-

Eosina (HE).  
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 Para o processo de coloração, as amostras foram desparafinizadas em duas trocas de 

xilol (15 minutos cada) e, em seguida, reidratadas em concentrações decrescentes de álcool 

(100%, 95%, 90% e 70%) e lavagem em água corrente durante 5 minutos. A seguir, os cortes 

receberam o corante Hematoxilina (5 minutos), foram lavados em água corrente (15 minutos) 

para a retirada do excesso do corante. Logo em seguida receberam o corante Eosina (10 

minutos) e foram, novamente, desidratados em três banhos de álcool 95%, seguido por três 

banhos de álcool 100% e dois banhos de xilol. Finalmente as lâminas foram montadas usando 

lamínulas de vidro e cola epóxi. 

 A realização da coloração por Reticulina, para avaliar a presença de fibras reticulares, 

procedeu-se após a desparafinização das lâminas em xilol (5 minutos) seguindo de hidratação 

em álcool 99%, 95%, 70% e lavagem em água destilada. Os cortes receberam, inicialmente, o 

reagente A (Permanganato de potássio) (1 minuto) seguido de lavagem em água destilada e 

secagem. Em seguida, receberam o reagente B (Ácido oxálico) (2 minutos), sendo lavadas e 

secadas para receberem o reagente C (Alúmem de ferro) (5 minutos). De maneira semelhante, 

os cortes receberam os reagentes D (Prata amoniacal – lâminas em câmara escura), E 

(Formol), F (Cloreto de ouro) e G (Tiossulfato de sódio), os dois últimos por 1 minuto, 

sempre havendo várias lavagens em água entre a ação de um reagente e o outro. Considerando 

que, a última lavagem durou 5 minutos em água corrente. Para finalizar, as lâminas foram 

desidratadas em série de álcool ascendente até o xilol e foram montadas de modo semelhante 

àquelas que receberam a coloração em HE. 

 Finalizada a confecção das lâminas, estas foram analisadas em microscopia de luz 

(Microscópio Olympus Optical CO., Ltd – BX41 TF  - Japan), sendo também adquiridas as 

imagens histológicas das mesmas (Programa ToupView - Zhejiang, PRChina).  

 

4.4 - Análises da produção de citocinas e quimiocinas em amostras de urina e de tecido 

renal pelo Método ELISA  

 

 A fim de quantificar as citocinas e quimiocinas no tecido renal e na urina foram 

realizados os seguintes procedimentos: As placas (Microplacas de poliestireno, alta 

sensibilidade, 96 poços, fundo chato/Thermo Scientific, Rochester, NY) foram sensibilizadas 

com 100 µL/poço de anticorpos de captura, específicos para as citocinas analisadas, conforme 

a quadro 1, overnight à temperatura ambiente. Após esse tempo as placas foram lavadas 3 
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vezes com 300 µL de tampão de lavagem [PBS (NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 8,1 

mM; KH2PO4 1,5 mM, pH 7,2 - 7,4, filtro de 0.2µm) contendo 0,05% de Tween 20
®
, para 

remover os anticorpos não aderidos, prevenindo as ligações não específicas. O líquido 

remanescente foi retirado secando-se a placa por inversão, sobre papel absorvente. Os sítios 

reativos das placas foram bloqueados com 300 µL de solução  bloqueadora [1% de albumina 

bovina (BSA) em PBS, pH 7,2 - 7,4) por 1 hora. Em seguida, as placas foram lavadas e 

secadas, novamente, conforme descrito. Após a etapa de sensibilização das placas, foram 

utilizados padrões de citocinas diluídos de forma seriada, em reagente diluente, para as 

concentrações de 1000 pg/mL, 500 pg/mL, 250 pg/mL, 125 pg/mL, 62,5 pg/mL, 31,25 pg/mL 

e 15,62 pg/mL. Em seguida, foram adicionados às placas as amostras de urina, macerados de 

tecido renal e os padrões previamente diluídos (100 µL/poço). Em seguida, as placas foram 

seladas e incubadas overnight à temperatura ambiente.  

No dia seguinte as placas foram lavadas e secadas, conforme já descrito. Foi, então, 

adicionado 100 µL de anticorpos de detecção biotinilados, seguido de incubação por 2 h à 

temperatura ambiente. Após a lavagem foram adicionados 100 µL de estreptavidina (1:200) 

conjugada à enzima Horseradish peroxidase - HRP, procedeu-se a incubação por 20 min ao 

abrigo da luz e à temperatura ambiente. As placas foram novamente lavadas e em seguida 

adicionou-se 100 µL da solução de substrato (1:1) contendo o cromógeno Tetrametilbenzidina 

(TMB) (41,6 mM) (TMB - 3,3’, 5,5’ tetrametilbenzidina) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(0,21 M) diluídos em tampão citrato/fosfato (C6H8O7 30mM, Na2HPO4 40 mM, pH 5,0). 

Após 20 min de incubação, foram adicionados 50 µL de solução de parada (2N H2SO4), para 

a realização da leitura das densidades ópticas a 450 nm, 540nm e 570 nm, em leitor de 

microplacas (Molecular Devices/Spectra MAX 190), utilizando o software SkanIt™.  

 Para a construção da curva padrão e obtenção das concentrações de citocinas nas 

amostras analisadas foram subtraídos os valores obtidos na Densidade Optica a 540 nm dos 

valores a 450 nm. A tabulação dos resultados e os cálculos foram realizados com os softwares 

Microsoft Excel® 2007 e GraphPadPrism 5.0
®

.  Os procedimentos foram igualmente 

realizados para análises das quimiocinas em amostras de urina e tecidos renais. Entretanto, 

diferenciaram-se nas concentrações dos padrões: 750 pg/mL, 375 pg/mL, 187,5 pg/mL, 93,75 

pg/mL, 46,87 pg/mL, 23,44 pg/mL e 11,72 pg/mL. O protocolo utilizado bem como a 

citocinas e quimiocinas pertencem ao fabricante R&D Systems
®
. 
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Quadro1 – Relação das citocinas e quimiocinas avaliadas em amostras de urina e tecido renal 

de ratos com SN induzida pela doxorrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 - Análises Bioquímicas 

 

 As análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Hematologia do curso de 

Farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM campus 

JK e no Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, ambos em Diamantina-MG. Utilizou-

se o método cinético-colorimétrico (Cat. 435, Gold Analisa, Belo Horizonte, Brasil), para a 

dosagem de creatinina na urina e no plasma. Foram utilizados os analisadores bioquímicos 

semi-automáticos Prietest Touch Interteck (São Paulo, SP, Brasil). Para a quantificação de 

Citocinas/Quimiocinas Características 

IL – 1 

(Interleucina 1) 

Citocina pró-inflamatória (Th1). 

Secretada por monócitos, macrófagos teciduais e 

fibroblastos. 

IL – 4 

(Interleucina 4) 

Citocina anti-inflamatória (Th2). 

Secretada por linfócitos T (Th2), basófilos, mastócitos e 

eosinófilos ativados. 

CXCL1/CINC1  

(Proteína quimiotática de 

neutrófilos) 

Quimiocina pró-inflamatória. 

Quimiotaxia de neutrófilos, 

mastócitos e macrófagos. Secretada por células Th1. 

CCL3/MIP-1 

(Proteína inflamatória de 

macrófagos) 

Quimiocina pró-inflamatória. 

 Quimiotaxia de macrófagos, células dendríticas e 

linfócitos. Secretada por células Th1. 

CCL5/RANTES (Quimiocina 

regulada sob ativação, expressa e 

secretada por células T normais). 

Quimiocina pró -inflamatória. 

Quimiotaxia de células T normais, eosinófilos, células 

NK e monócitos. Secretada por células Th1. 
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proteinúria realizou-se a metodologia de Bradford para proteínas totais, da seguinte maneira: 

para a realização da curva padrão, diluiu-se em série a solução de BSA na concentração de 

1mg/mL até 0,125mg/mL; pipetou-se 10µL (em duplicata) das amostras de urina na placa de 

96 poços; após foi pipetado 195µL de reagente Bradford, completando um volume total igual 

a 200µL em cada poço; agitou-se a placa rapidamente para a homogeneização das amostras; 

realizou-se a leitura no Leitor de placas no comprimento de onda de 595nm.   

 

4.6 - Análises Biométricas e Fisiológicas 

 

 Nos animais de cada grupo foram analisados os seguintes parâmetros biométricos e 

fisiológicos: massa corporal, massa renal, consumo de água e volume urinário. Para a análise 

do volume urinário e consumo de água os animais permaneceram alocados em gaiolas 

metabólicas durante 24 horas. A massa corporal foi avaliada com auxílio de balança semi-

analítica . Para mensuração da massa renal, os rins, direito e esquerdo, foram extraídos logo 

após a eutanásia, conforme anteriormente descrito, sendo imediatamente avaliados, com o 

auxílio de uma balança eletrônica analítica (M314AI, Bel Engineering - Monza, Itália). Os 

valores encontrados para a massa renal de cada animal foram corrigidos pela massa corporal 

do mesmo animal (massa renal/massa corporal). 

 

4.7 – Leucometria 

 

4.7.1 - Contagem Global de Leucócitos 

 

 Para a contagem global dos leucócitos do sangue, diluiu-se 10 µL da amostra 

sanguínea de cada animal em 190 µL da solução de Turkey (lisadora de hemácias) e 

procedeu-se à contagem total dos leucócitos em câmara hemocitométrica de Neubauer 

(Neubauer Improved, Marienfeld – Germany) nos quadrantes destinados à contagem de 

leucócitos.  Em seguida procedeu-se a contagem celular,sob microscopia de luz 

(Micróscópio Olympus Optical Co., Ltda. – BX41 TF - Japan) a partir de uma alíquota de 
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10μL da solução (sangue e solução de Tukey). O cálculo do número de leucócitos por mm
3
 

foi determinado pela seguinte fórmula: nº de leucócitos/mm
3 

= N (número de leucócitos 

contados nos quatro quadrantes) x 50. O resultado final foi expresso em valores absolutos. 

 

4.7.2 – Análises Estatísticas 

 

 Para análise da normalidade dos dados, utilizou-se o teste Shapiro-Wil e as diferenças 

entre as variáveis com distribuição normal foram testadas utilizando-se ANOVA com Post 

Hoc de Tukey. Diferenças estatisticamente significativas foram consideradas quando p<0,05. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão e as análises foram realizadas 

utilizando o software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). 

 

5.0 – RESULTADOS  

 

 Os parâmetros bioquímicos, fisiológicos e corporais, de todos os ratos do presente 

estudo, foram avaliados antes do inicio dos experimentos (T0), a fim de assegurar a higidez 

dos animais e excluir qualquer alteração prévia ao protocolo experimental. Os dados estão 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Padrões Bioquímicos, Fisiológicos e Corporais dos animais de todos os grupos 

(CON e DOXO) antes do início do experimento (T0) 

Parâmetros 

analisados 

Grupo CON 

Média ± SD 

DOXO7 

Média ± SD 

DOXO14 

Média ± SD 

DOXO21 

Média ± SD 

DOXO28 

Média ± SD 

Consumo de 

água (mL) 
28,00± 

13,04 
 

22,00± 

13,04 

30,00± 

7,071 

32,00± 

16,43 

25,00± 

11,18 

Volume 

urinário (mL) 

24,50± 

7,58 

23,00± 

12,92 

15,00± 

5,00 

20,50± 

11,51 

25,90± 

7,092 

Massa 

corporal (g) 

390,0± 

30,36 

380,4± 

56,24 

346,4± 

45,51 

370,8± 

48,28 

352,8± 

70,19 
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Creatinina 

urinária 

(mg/24h) 

60,22± 

20,99 
 

80,49± 

63,01 

49,64± 

22,09 

52,03± 

38,82 

77,80± 

28,69 

Proteinúria 

(mg/24h) 

0,1966± 

0,13 

0,1259± 

0,03 

0,1180± 

0,02 

0,1031± 

0,02 

0,09990± 

0,01 

      

 

5.1 – Alterações Biométricas e Bioquímicas em ratos com SN induzidas pela 

doxorrubicina. 

 

 Os animais do grupo DOXO, quando comparados àqueles do grupo CON exibiram, 

aumento no consumo de água, após a indução da nefropatia (T7, 14 e 21), voltando aos 

valores próximos ao grupo controle na fase tardia da lesão (T28). Contudo as alterações não 

foram significativas (Tabela 2). Ocorreu ligeira redução na excreção urinária nos animais do 

grupo DOXO, em relação aos animais do grupo CON, embora também não tenha apresentado 

diferenças significativas (Tabela 2). 

 Animais do grupo DOXO manifestaram redução significativa da massa corpórea 

frente aos animais do grupo CON. Os dados são apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Massa corporal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa corporal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com nefropatia induzida pela 

doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± desvio padrão. * p<0,05. 
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 Em relação à biometria renal, animais do grupo DOXO, no presente estudo, 

apresentaram aumento da massa renal fresca a partir do 7º dia de indução da lesão renal, 

quando comparados aos animais do grupo CON. Os animais do grupo DOXO 28 

apresentaram aumento significativo na massa renal comparado aos animais do grupo CON e 

do grupo DOXO 7, como ilustrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Massa renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa renal fresca de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com nefropatia induzida pela 

doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± desvio padrão. a – 

diferença em relação ao grupo controle; b – diferença em relação ao grupo DOXO 7; p<0,05.  

 

 Foi observado aumento significativo no grupo DOXO 28 nos valores dosados para 

creatinina plasmática, comparado ao grupo CON (Gráfico 3). Em relação à excreção urinária 

de creatinina, embora os dados não apresentassem diferença estatística, observa-se redução 

nos animais do grupo DOXO 28, quando comparados ao grupo CON, como apresentado na 

Tabela 2.  
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Gráfico 3 – Creatinina plasmática de ratos com SN induzida pela doxorrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatinina plasmática de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com nefropatia induzida 

pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

*p<0,05. 

 

 Os animais com nefropatia desenvolveram proteinúria a partir do 14º dia, após indução 

da lesão renal, em relação ao grupo controle e também ao grupo DOXO 7. A proteinúria 

persistiu até o final do experimento, ou seja, no 28º dia. 

Gráfico 4 – Proteinúria de ratos com SN induzida pela doxorrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excreção urinária de proteínas (proteinúria) de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão.  a – diferença em relação ao grupo controle; b – diferença em relação ao grupo DOXO 7; p<0,05. 
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Tabela 2- Alterações biométricas e bioquímicas em ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

Parâmetros 

analisados 

Grupo CON 

Média ± SD 

DOXO7 

Média ± SD 

DOXO14 

Média ± SD 

DOXO21 

Média ± SD 

DOXO28 

Média ± SD 

Consumo de 

água (mL) 
11,00± 

5,48 
 

24,00± 

16,36 

22,00± 

17,54 

24,00± 

21,04 

10,00± 

3,54 

Massa renal 

seca (mg) 

1,923± 

1,860 

3,320± 

0,4511 

1,849± 

1,352 

2,368± 

2,167 

2,632± 

1,839 

Volume 

urinário (mL) 

16,90± 

5,27 

11,88± 

2,39 

15,25± 

0,50 

14,00± 

2,86 

13,70± 

1,40 

 

Creatinina 

urinária 

(mg/24h) 

71,91± 

7,53 
 

47,60± 

18,45 

63,00± 

15,76 

67,28± 

51,21 

53,72± 

14,82 

      

 

5.2 – Alterações Histológicas em ratos com SN induzida pela doxorrubicina.  

 

 Nos animais do grupo DOXO, comparados aos animais do grupo CON, foi possível 

notar uma diferença visual em relação à redução na população de glomérulos, assim como o 

aumento de hialinização do parênquima renal, em consequência da resposta inflamatória. À 

medida que a doença progride observa-se cada vez menores quantidades de glomérulos e 

maior processo de reparo por deposição de fibras de colágeno, um quadro histológico 

condizente com a glomérulo esclerose segmentar e focal. Tais observações foram realizadas a 

partir da coloração em Hematoxilina-Eosina (HE) e em Reticulina.  
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Figura 2 a – Alterações histológicas em ratos com SN induzidas pela doxorrubicina 

Grupo CON 

 

Grupo DOXO 

 

 

Legenda: A) e B) grupo CON: estrutura histológica normal (HE 10x e 40x). C) e D) DOXO 7: hialinização 

discreta (HE 10 x e 40x). E) e F) grupo DOXO 14: aumento dos depósitos hialinos, redução da população de 

glomérulos e glomérulo em hialinização (HE 10 x e 40x). 

 

 

A 

 

B 
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Figura 2 b – Alterações histológicas em ratos com SN induzidas pela doxorrubicina. 

 

 

 

Legenda: G) e H) grupo DOXO 21: aumento da celularidade intersticial (sugestivo de infiltrado inflamatório – 

núcleos em roxo), população glomerular reduzida e aumento da intensidade de depósitos hialinos. (HE 10 x e 

40x). I) e J) grupo DOXO 28: alterações já citadas mais intensas. Observa-se colapso dos tufos glomerulares, 

com proliferação de células epiteliais sobrepostas. Laços capilares obliterados. (HE 10x e 40x). K) grupo CON: 

fibras reticulares coradas em negro, integridade normal da membrana basal. (Reticulina 40x). L) grupo 

DOXO28: rede de fibras reticulares coradas mais intensamente, observa-se perda da definição normal da 

membrana basal. (Reticulina 40x). 
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5.3 – Leucometria Global em ratos com SN induzida pela doxorrubicina 

 

  Ocorreu redução da população leucocitária (leucopenia) no grupo DOXO 7 em 

comparação ao grupo CON, como está ilustrado no Gráfico 5. No grupo DOXO 14, observa-

se o aumento significativo de leucócitos comparado ao grupo CON e ao grupo DOXO 7. Nos 

grupos DOXO 21 e 28 as populações leucocitárias ainda permanecem altas, em relação ao 

grupo DOXO 7.  

 

Gráfico 5 – Contagem global de leucócitos no sangue de animais com SN induzida pela 

doxorrubicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagem global de leucócitos no sangue de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão.  a – diferença em relação ao grupo controle; b – diferença em relação ao grupo DOXO 7; p<0,05. 

  

5.4 – Análises Imunológicas em ratos com SN induzida pela doxorrubicina 

 

 

a 

a,b 
b 

b 



54 
 

 

5.4.1 – Concentrações de IL – 1 na urina e no tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina 

  

 Nos Gráficos 6 e  7 estão representadas as concentrações das interleucinas 1 (IL - 1)  

dosadas em amostras de urina e de tecido renal, respectivamente, dos animais do grupo CON 

e DOXO. As concentrações de IL-1 urinária observadas nos grupos DOXO foram superiores 

às observadas no grupo CON, embora sem diferença estatística. Nas amostras de tecido renal 

IL-1 apresentou um perfil crescente de expressão em todos os grupos DOXO quando 

comparadas ao grupo CON. 

 

Gráfico 6 – Concentrações de IL-1 em urina de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentração de IL-1 em urina de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com nefropatia 

induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± desvio 

padrão. 
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Gráfico 7 – Concentrações de IL-1 em tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentração de IL-1 em tecido renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão. 

 

5.4.2 – Concentrações de IL-4 na urina e no tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina 

 

O Gráfico 8 mostra as concentrações de IL-4 presentes no tecido renal. Essa citocina 

não foi detectada em amostras de urina dos animais estudados. Em amostras de tecido renal 

observa-se oscilações na expressão de IL-4 em diferentes momentos da lesão renal.  
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Gráfico 8 – Concentrações de IL - 4 em tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de IL - 4 em tecido renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão.   

 

5.4.3 – Concentrações de CXCL1/CINC na urina e no tecido renal de ratos com SN 

induzida pela doxorrubicina 

 

 Analisando os dados obtidos na dosagem da quimiocina CXCL1 (Gráfico 9) em 

amostras urinárias, nota-se que, houve um aumento da concentração desta quimiocina em 

amostras de urina dos animais do grupo DOXO 7 quando comparados ao grupo CON. 

Contudo, a citocina CXCL1 não foi detectada nas fases crônicas da lesão (DOXO 21 e DOXO 

28). 
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Gráfico 9 – Concentrações de CXCL1/CINC em urina de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

  

 

Concentrações de CXCL1/CINC em urina de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão.   

 

Em amostras de tecido renal, CXCL1 foi detectada tanto no grupo CON quanto em 

todos os grupos DOXO. Nas fases mais tardias da lesão renal (DOXO 21 e DOXO 28) foram 

observadas menores concentrações renais da quimiocina CXCL1, quando comparados aqueles 

do grupo CON e dos demais grupos DOXO, conforme ilustrado no Gráfico 10.  
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Gráfico 10 – Concentrações de CXCL1/CINC em tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de CXCL1/CINC em tecido renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – 

animais com nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados 

como média ± desvio padrão.   

 

5.4.4 – Concentrações de CCL3/MIP-1 na urina e no tecido renal de ratos com SN 

induzida pela doxorrubicina 

 

Nas amostras de urina avaliadas a quimiocina CCL3/MIP-1 foi observada em todos os 

grupos DOXO. No entanto essa quimiocina não apresentou níveis detectáveis no grupo CON 

como retrata o gráfico 11. Diferentes concentrações da quimiocina CCL3/MIP-1 em amostras 

de tecido renal (Gráfico 12) foram detectadas em todos os grupos estudados. Nos grupos 

DOXO 7 e DOXO 28 foi observada uma tendência à redução nas  concentrações de 

CCL3/MIP-1, quando comparados ao grupo CON.  
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Gráfico 11 – Concentrações de CCL3/MIP-1 em urinas de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de CCL3/MIP-1 em urina de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como média ± 

desvio padrão.   

 

Gráfico 12 – Concentrações de CCL3/MIP-1 em tecido renal de ratos com SN induzida pela 

doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de CCL3/MIP-1 em tecido renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais 

com nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão.   
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5.4.5 – Concentrações de CCL5/RANTES na urina e no tecido renal de ratos com SN 

induzida pela doxorrubicina 

 

 O gráfico 13 apresenta o perfil de expressão da quimiocina CCL5/RANTES em 

amostras de urina semelhante ao observado para CCL3/MIP-1. O Gráfico 14 ilustra o perfil da 

concentração da quimiocina CCL5/RANTES em amostras de tecido renal. Foram observadas 

tendências a reduções nas concentrações dessa citocina nos grupos DOXO 7 e DOXO 21, 

quando comparados ao grupo CON. Comportamento semelhante àquele relatado para a 

citocina IL-4.  

 

Gráfico 13 – Concentrações de CCL5/RANTES/RANTES na urina de ratos com SN induzida 

pela doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de CCL5/RANTES em urinas de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – animais 

com nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados como 

média ± desvio padrão.   
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Gráfico 14 – Concentrações de CCL5/RANTES em tecido renal de ratos com SN induzida 

pela doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações de CCL5/RANTES em tecido renal de ratos com SN induzida pela doxorrubicina. DOXO – 

animais com nefropatia induzida pela doxorrubicina; CON – animais do grupo controle. Valores apresentados 

como média ± desvio padrão.   

 

6 – DISCUSSÃO 

 

 A síndrome nefrótica (SN) é uma nefropatia caracterizada por alterações na 

permeabilidade da barreira de filtração glomerular às macromoléculas presentes no plasma. 

Considerando-se as consequências geradas por estas alterações, sobre os padrões bioquímicos, 

histológicos e imunológicos, tanto nos pacientes, quanto em modelos experimentais dessa 

doença (VAN DEN BERG, WEENING, 2004; LEE, et al., 2006; WAREJKO et al., 2017), os 

resultados obtidos no presente estudo, serão discutidos em quatro sessões, a fim de facilitar a 

compreensão do texto. Assim, serão discutidas as alterações biométricas, bioquímicas, 

leucocitárias e na morfologia do tecido renal, observadas no modelo experimental de SN, 

induzida pela doxorrubicina. Será discutida, também, a participação das citocinas e 

quimiocinas no processo da lesão renal neste modelo experimental.  
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Alterações biométricas e bioquímicas promovidas pela doxorrubicina no modelo 

experimental de síndrome nefrótica induzida pela doxorrubicina 

 

 Fisiologicamente, a urina de um indivíduo saudável é desprovida de quantidades 

significativas de albumina e compreende apenas baixos níveis de algumas proteínas 

normalmente excretadas. (NIELSEN, CHRISTENSEN, 2010).  A albumina é a proteína com 

maior concentração plasmática (80%) e maior peso molecular (63kDa). Diversas funções 

foram atribuídas a esta proteína, como transportadora de diferentes substâncias hidrofóbicas, 

tais como ácidos graxos, vitaminas lipofílicas, bilirrubina e hormônios (BIRN, 

CHRISTENSEN, 2006), além de ser importante contribuinte para a manutenção da pressão 

oncótica e do volume sanguíneo (MENDEZ, MCCLAIN, MARSANO, 2005).  

 A creatinina (peso molecular 113Da) é o produto do metabolismo da fosfocreatina 

muscular após o processo de desidratação não enzimática.  A constância entre a produção e 

excreção, esta última proporcional à massa muscular do indivíduo, (CAMERON, 1998) 

permitem com que seja utilizada como um importante marcador de função renal devido a sua 

independência em relação à dieta, metabolismo protéico e grau de hidratação, além de não ser 

ligada às proteínas, ser amplamente filtrada pelos rins e ser inerte. (PERRONE, MADIAS, 

LEVEY, 1992).  

 A proteinúria maciça, na SN, é resultante das lesões nas células epiteliais podocitárias, 

sendo um sinal típico da doença renal. Fisiologicamente, os componentes dessas células (a 

fenda da membrana, as moléculas do citoesqueleto de actina e as moléculas de adesão celular) 

formam uma rede estreita para estabilizar a função da barreira de filtração. Portanto, lesões 

nesses componentes alteram a permeseletividade da barreira de filtração, especialmente dos 

podócitos, e favorecem a filtração de macromoléculas e consequente proteinúria (D’AGATI, 

KASKEL, FALK, 2011). 

Assim, no presente trabalho foram avaliadas a presença de proteinúria, bem como os 

níveis de creatinina nas amostras de urina de animais com SN induzida pela doxorrubicina, 

em relação aos animais saudáveis do grupo controle, em momentos diferentes, ou seja, antes 

da indução da nefropatia (T0) e em diferentes tempos após a indução da nefropatia 

(BERTANI et al., 1986, PEREIRA et al., 2015b). Para os animais de ambos os grupos, em 

T0, não foram detectadas diferenças significativas nos níveis de proteínas e creatinina 
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urinárias, evidenciando assim o estado de saúde inicial de todos os animais utilizados no 

presente experimento. Nos animais com SN a concentração de proteínas na urina aumentou 

gradativamente com a progressão da doença em relação ao grupo controle, demonstrando 

assim, uma piora na condição renal, conforme esperado para este modelo de nefropatia. Este 

achado foi semelhante ao observado em outros estudos envolvendo o modelo experimental de 

SN induzida pela doxorrubicina (BRICIO, et al., 1992; BOER, et al.,1999; PEREIRA et al., 

2015b). 

 No presente estudo as lesões podocitárias, com consequente SN, foram induzidas por 

ação da doxorrubicina que exerce seu efeito citotóxico no DNA, ao interagir com a 

topoisomerase II e também por produzir radicais livres, por meio da interação com 

oxidoredutases intracelulares. (MITRY, EDWARDS, 2016, PEREIRA et al., 2015a; AL-

EISA; DHAUNSI, 2017).  

O aumento nas concentrações de proteínas urinárias, nos animais do grupo DOXO 

ocorreu de forma progressiva partir do 14º dia, permanecendo até o final do experimento (28º 

dia), quando comparadas ao grupo controle. Estes resultados estão em concordância com 

alguns trabalhos na literatura, como o de Bricio e colaboradores (1992). A albumina é a 

proteína mais abundante no plasma. Contudo o perfil de proteinúria na SN pode incluir outras 

proteínas como as imunoglobulinas plasmáticas, a transferrina e as proteínas da coagulação. 

(NIELSEN; CHRISTENSEN, 2010). 

 O estado de hipercreatinemia evidenciado nos animais com nefropatia, no presente 

estudo, corrobora os resultados observados em outras investigações (LEE, et al., 2006; 

JEANSSON et al., 2006; PEREIRA et al., 2015b). No presente estudo, observou-se, ainda, 

redução na excreção urinária de creatinina nos animais dos grupos DOXO, quando 

comparados aos animais do grupo CON.  

Animais do grupo DOXO apresentaram ligeiro aumento no consumo de água em 

relação ao grupo CON, mesmo não sendo significativo, entretanto, esses mesmos animais 

apresentaram menor volume de excreção urinária, mesmo com o maior consumo de água, o 

que, provavelmente, demonstra o comprometimento da função renal e que também pode estar 

relacionado à presença de edema renal nos animais desse grupo. Foi observado, ainda, que os 

animais do grupo DOXO apresentaram menores massas corporais, com diferenças 

significativas já na primeira semana após a indução da nefropatia, quando comparados ao 
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grupo CON, corroborando também alguns resultados já descritos na literatura (LEE et al. 

2006, JEANSSON et al., 2009; MIHAILOVIC-S. 2009).  

A perda de peso se deve, provavelmente, aos efeitos colaterais da doxorrubicina sobre 

a mucosa bucal causando a mucosite/estomatite, levando estes animais a menor ingesta 

alimentar e consequente anorexia e diarreia, assim como pode ocorrer a inibição da síntese 

proteica. (BOER et al. 1999). Tais efeitos, também observados em humanos que receberam 

doxorrubicina. (ADRIBLASTINA, 2012). Além disso, no presente estudo foi detectado o 

aumento da massa renal fresca dos animais injetados com a doxorrubicina quando se compara 

ao grupo controle como também mostrado no experimento de Pereira e colaboradores 

(2015b). A massa renal fresca aumenta com a progressão da doença nos grupos DOXO e, 

apresenta um aumento significativo no grupo DOXO 28 em relação ao grupo CON e ao 

DOXO 7. Após a avaliação da massa renal fresca, foi realizada a desidratação dos rins dos 

animais estudados, com o propósito de avaliar a massa renal seca, e verificar um possível 

aumento da massa tecidual renal nos grupos DOXO. Uma vez que, tanto no modelo de 

nefropatia induzida pela doxorrubicina, quanto em pacientes com SNI, há relatos de acúmulo 

de líquido intersticial (edema) e também de aumento da deposição das fibras de colágeno no 

tecido renal, devido ao processo de fibrose túbulo-glomerular. (STANGOU et al.2016; 

PEREIRA et al., 2015b). No presente trabalho observa-se, após a desidratação dos órgãos, o 

aumento na massa renal seca dos animais dos grupos DOXO 7, DOXO 21 e DOXO 28 em 

comparação ao grupo CON sendo sugestiva de um intenso processo fibrose glomerular.  

 

Alterações da morfologia renal em ratos com síndrome nefrótica induzida pela 

doxorrubicina  

  

 As análises histológicas renais apresentadas no presente estudo foram conduzidas a 

fim de ilustrar as alterações no tecido renal, provocadas pela doxorrubicina. De acordo com a 

literatura, neste modelo experimental, assim como nos pacientes com SNI ocorre 

glomeruloesclerose focal e segmentar (GEFS), com lesões focais em menos de 50% dos 

glomérulos, sendo que em apenas alguns segmentos destes glomérulos é observada a 

esclerose (cicatrização), enquanto outras partes do tufo glomerular parecem normais. (KRIZ, 

2003; JEFFERSON et al., 2011). Uma sequência de eventos leva ao desenvolvimento da 
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GEFS, a partir da lesão podocitária, como o desprendimento dos podócitos à membrana basal 

endotelial, migração anormal dos podócitos, proliferação de células epiteliais parietais 

glomérulo-progenitoras e formação de lesões hiperplásticas. (ABBATE et al., 1998; BUELLI 

et al., 2014; PEREIRA et al., 2015b). 

 O método de impregnação de prata para avaliar a presença de fibras reticulares no 

tecido, tem sido aplicado para diagnosticar uma variedade de patologias, particularmente na 

avaliação clínica da dinâmica da degeneração tecidual e consequente processo de reparo 

fibrótico. (GÖMÖRI, 1937; KUTER et al., 2007; LUCERO et al., 2016). 

 As fibras reticulares, formadas por colágeno do tipo III, estão dispostas em rede o que 

justifica o seu nome o que fornece sustentação ao órgão. Sua secreção ocorre pelos 

fibroblastos, pelos adipócitos, pelas células de Schwann (no sistema nervoso periférico) e 

pelas células musculares. Compõem a lâmina reticular da membrana basal e formam uma 

suave rede em torno das células adiposas, dos vasos sanguíneos, das fibras nervosas e das 

células musculares. No tecido renal envolvem os corpúsculos renais, os capilares 

glomerulares e os segmentos dos túbulos renais. Na cicatrização, são as primeiras a serem 

sintetizadas pelos fibroblastos e gradualmente são substituídas pelas fibras colágenas, que são 

mais resistentes. (OCKLEFORD et al., 2013; MONTANARI, 2016). 

Segundo relatos da literatura, à medida que a lesão renal progride, os capilares 

glomerulares ficam obliterados devido a adesão do tufo glomerular à cápsula de Bowman, 

assim como um aumento dos depósitos hialinicos, que pode ser evidenciado nas colorações 

em HE. Além disso, observa-se um aumento da celularidade intersticial, sugestivo de um 

infiltrado inflamatório marcado por linfócitos T, linfócitos B e macrófagos (WANG et al., 

2001; VINCENT, HARRIS, 2011) devido ao recrutamento induzido por citocinas e 

quimiocinas expressas, como CCL3/MIP-1 e CCL5/RANTES detectadas neste trabalho. 

Segundo Lan e colaboradores (1995) e também Meng, Nikolic-Paterson, Lan (2014), o 

infiltrado de macrófagos é resultado do recrutamento e da proliferação local de monócitos do 

sangue. Os efeitos locais da proteinúria, por si só, desempenham um papel no 

desenvolvimento do dano esclerótico, ou seja, que a filtração de proteínas pelos glomérulos 

parece ser um pré-requisito para o desenvolvimento da glomeruloesclerose. (BOER et al., 

1999). No presente estudo observa-se o dano glomerular, progressivo, pela perda do padrão 

de continuidade da barreira de filtração glomerular (sugestivo da desestabilização em um de 

seus componentes), presença de depósitos hialínicos, obliteração dos tufos glomerulares e 
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adesão à capsula de Bowman.  Esses achados corroboram o relato na literatura sobre 

experimentos utilizando o modelo animal de SN induzida pela doxorrubicina, nos quais as 

lesões tubulointersticiais são mínimas no 7º dia, leve a moderadas no 14º dia e graves entre o 

21º e 28º dias, após a indução da nefropatia. (RANGAN et al. 2009). No presente estudo não 

foram realizadas análises quantitativas para avaliar a intensidade das alterações histológicas 

renais, uma vez que o objetivo das análises histológicas foi somente demonstrar estas 

alterações de forma qualitativas, a fim de certificar a validade do modelo experimental 

utilizado.  

Assim, de maneira geral os resultados bioquímicos, histológicos e biométricos 

apresentados no presente estudo corroboram o modelo animal de SN induzida pela 

doxorrubicina e contribuem com a fundamentação científica deste trabalho.    

 

Padrões leucocitários apresentados por ratos com síndrome nefrótica induzida pela 

doxorrubicina 

 

 Com o propósito de explorar o desempenho dos leucócitos no sangue de animais com 

SN induzida pela doxorrubicina e estabelecer uma relação com a progressão da nefropatia, foi 

realizada a contagem global da população leucocitárias dos animais dos diferentes grupos 

experimentais. 

 Os resultados obtidos permitem inferir que, na fase aguda da inflamação (T7) houve 

leucopenia. Esta alteração pode ser justificada pelo efeito mielossupressor exercido pela 

doxorrubicina (ADRIBLASTINA
®
, 2012; JENKINS, FREEMAN, 2009). Outra possibilidade 

para a leucopenia, observada neste modelo experimental, de acordo com resultados prévios do 

nosso grupo de pesquisa, seria a maior expressão da molécula coestimuladora CD80 e da 

integrina CD18, principalmente no 7º dia após a injeção da doxorrubicina. O que poderia ser 

devido ao aumento da capacidade migratória, entre o sangue e o tecido renal, para aquelas 

células ativadas no processo inflamatório induzido pela doxorrubicina, provavelmente pelas 

diferentes interações de citocinas e quimiocinas no tecido renal e na corrente sanguínea, 

conforme sugerido por Pereira e colaboradores (2015b). O grupo DOXO 28 apresentou 

aumento significativo de leucócitos na corrente sanguínea, em relação ao grupo DOXO 7. À 

medida que as lesões renais tornam-se mais intensas a nefropatia assume um caráter de 
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cronicidade, caracterizado pelo aumento das populações de células mononucleares no tecido 

renal.  

 

Citocinas e quimiocinas potencialmente relacionadas à patogênese 

da síndrome nefrótica  

 

 

 As citocinas representam um extenso grupo de pequenas proteínas solúveis, que 

funcionam como mediadores inflamatórios, e são secretadas por células imunológicas e outras 

células não imunes. (VAN DEN BERG; WEENING, 2004). Desempenham um papel 

fundamental no direcionamento, adesão e migração das células infiltrantes para o local da 

inflamação (SHEERAN e HALL, 1997).  

 Em condições fisiológicas as concentrações homeostáticas das citocinas em fluidos 

corporais e em tecidos são baixas, geralmente na ordem de picomolar. (SCHENK et al. 2011). 

Entretanto, quando necessário, especialmente em resposta antigênica, a concentração de 

citocinas aumenta, podendo chegar até 1.000 vezes. (STENKEN, POSCHENRIEDER, 2015). 

Altas concentrações de citocinas são indícios de inflamação, podendo ser utilizadas como 

biomarcadores auxiliando na compreensão de doenças além no monitoramento terapêutico de 

muitas destas. (BIENVENU et al. 2000). 

 São expressas e segregadas  em resposta aos estímulos procedentes de células 

residentes do tecido, como células mesangiais, e também por células inflamatórias. Os 

linfócitos T helper (Th) podem ser classificados, a partir de seu perfil de secreção de 

citocinas, em linfócitos Th1e Th2. Células Th1 secretam IFN-γ, TNF-β, IL-2, CXCL1/MCP1 

e CCL3/MIP-1 exercendo respostas denominadas pró inflamatórias. Por outro lado, células 

Th2 são secretoras de IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13, que estão associadas às respostas 

humorais, também denominadas anti-inflamatórias. (KOOL, HAMMAD, LAMBRECHT, 

2012).  

 As quimiocinas são citocinas quimiotáticas de baixo peso molecular que controlam o 

tráfego celular, basal e inflamatório, exercendo quimiotaxia para os leucócitos e outras células 

da resposta imune. Estruturalmente, podem ser classificadas em duas famílias principais, com 

base no número e localização dos resíduos de cisteína. A família (CC) apresenta resíduos de 
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cisteína adjacentes e a família (CXC), os resíduos estão separados por um aminoácido 

(HALLER et al. 2016). 

Algumas citocinas/quimiocinas foram detectadas em estudos envolvendo a SN, tanto 

em pacientes quanto em modelos animais da nefropatia, tais como TNF-α, IL-1ß, IFN-ɤ, IL-4, 

IL-13, CCL5/RANTES. (SCHALL et al., 1990; WANG et al. 2001; VIELHAUER et al. 

2004; SHAO et al. 2009, GUIMARÃES et al., 2017). No presente trabalho a interleucina-1 

(IL-1) foi detectada em maior concentração nas amostras de tecido renal dos animais do grupo 

DOXO, em relação ao grupo CON. A expressão dessa citocina nos animais com nefropatia 

induzida pela doxorrubicina apresentou um  perfil crescente até o 14º dia após a indução da 

nefropatia. Contudo, a partir do 21º apresentou um comportamento contrário, com redução 

nas concentrações teciduais. Uma possível interpretação para esta redução seria a produção 

local de inibidores de IL-1, como a uromodulina ou outras substâncias, conforme sugerido por 

Bricio e colaboradores (1992), contudo tal efeito não foi avaliado no presente estudo. Outra 

possível interpretação seria a presença de citocinas anti inflamatórias, como IL-4 (detectada 

neste trabalho) que quando agre sobre os macrófagos ativados, reduz os efeitos de IL-1, TNF-

α, IL-6 e IL-8. (PALIARD et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2011). 

 Apesar de ter ocorrido aumento dessa citocina nos grupos DOXO, a diferença não foi 

estatisticamente significativa, contudo há de se considerar os expressivos valores relacionados 

aos desvios padrões da média dos resultados encontrados, os quais podem  ter comprometido 

um pouco os resultados. 

Considerando-se, ainda, que a IL-1 está relacionada à fase aguda da resposta 

inflamatória e que esta citocina apresenta um padrão de resposta Th1, os resultados do 

presente estudo permitem sugerir a presença de uma resposta pró-inflamatória nos animais do 

grupo DOXO, nas fases iniciais da doença renal. Quando comparados os resultados da 

expressão de IL-1 em amostras de urina e do tecido renal, a maior concentração de IL-1 

tecidual poderia ser explicada pela presença de macrófagos glomerulares residentes secretores 

desta citocina, no tecido renal (SNYDER, BELLER, UNANUE, 1982; BRICIO et al. 1992), 

promovendo assim, as alterações iniciais no processo de nefropatia induzida pela 

doxorrubicina.  

Em 1992, Bricio e colaboradores relacionaram a presença de IL-1 no tecido renal de 

animais, com SN induzida pela doxorrubicina e a presença de macrófagos glomerulares 

residentes. No presente estudo foram observados maiores concentrações de IL-1 nos animais 
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com nefropatia, no 7º e no 14º dia após a indução da lesão renal. Assim, tomados em conjunto 

estes achados sugerem uma possível relação entre a expressão da citocina IL-1 no tecido renal 

com o dano à membrana de filtração glomerular, podendo, inclusive sugerir um possível 

marcador imunológico da lesão glomerular.  

 Não foi possível detectar a presença de interleucina 4 (IL-4) em amostras urinárias dos  

animais avaliados  neste experimento. Segundo Araya e colaboradores (2006) e Young e 

colaboradores (2012) as tentativas de detectar níveis séricos e urinários da citocina IL-4 em 

pacientes nefróticos têm sido, em grande parte, não satisfatórias. Além disso, foi sugerido que 

a IL-4 seja produzida em concentrações muito baixas para serem detectados na urina. (KIM et 

al. 2017). Em contraste, no presente experimento, a IL-4 foi detectada em amostras de tecidos 

renais dos animais de todos os grupos experimentais nos animais com nefropatia (DOXO) 

quanto nos animais do grupo controle (CON). Van Den Berg e colaboradores (2004) 

mostraram a presença da IL-4, em células epiteliais viscerais glomerulares, de pacientes com 

SNI, sugerindo que esta citocina tenha um papel na alteração da permeabilidade glomerular. 

Apesar de alguns estudos evidenciarem que a SNI apresenta um perfil de resposta do tipo 

Th1, também existem relatos do aumento nas concentrações renais de IL-4 (PEREIRA et al., 

2012). Assim, tendo em vista o comportamento Th2 desta citocina tais resultados são 

sugestivos, da presença de uma resposta de caráter anti inflamatório nas amostras dos animais 

do grupo DOX, nas fases iniciais e que esta tende a ser inibida nas fases mais tardias da lesão 

renal. Esse possível contraste entre as respostas TH1 e Th2, encontradas no presente estudo, 

pode ser corroborada por  Araya e colaboradores (2006). Estes autores afirmaram que não 

existem evidências conclusivas para definir um predomínio da resposta Th2 na SNI, já que os 

diferentes métodos utilizados para aferir os níveis de citocinas podem apontar diversos 

resultados indicando uma resposta Th1. (ARAYA et al., 2006). Além disso, as citocinas por 

apresentarem ação local, podem não ser adequadamente dosadas no plasma ou fluidos 

corporais. (NEUHAUS et al., 1995; PEREIRA et al., 2015b). Ainda, deve-se considerar que 

as citocinas não atuam isoladamente e, constantemente, interagem umas com as outras de 

modo complexo, em que as células alvo sofrem ações de várias citocinas ao mesmo tempo ou 

sequencialmente, o que leva a alteração da resposta destas células. (MOREL, LEE, FAEDER, 

2016).  

 A família das quimiocinas CXC estimula, principalmente, a quimiotaxia de 

neutrófilos, os quais expressam o receptor para CXCL-1. Em uma inflamação aguda, estas 

células são as primeiras a infiltrarem os tecidos. Os neutrófilos exercem uma função 
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fundamental no decurso para o controle da infecção, devido à sua capacidade fagocitária  e, 

também, por secretarem diversas quimiocinas, como CXCL-1, CXCL-8, CXCL-9 e CXCL-

10, que mobilizam outros leucócitos para os tecidos lesionados. (FILIPPO et al., 2013). Nos 

resultados do presente estudo ocorreu ligeiro aumento na expressão da quimiocina CXCL-1 

nas amostras urinárias dos animais com nefropatia, nas fases iniciais da doença (DOXO 7) 

quando comparados aos animais do grupo controle (CON). Entretanto, esta quimiocina não 

foi mais detectada nos animais com nefropatia, nas fases crônicas da lesão (DOXO 21 e 

DOXO 28). O aumento da expressão de CXCL1 no tecido renal na fase aguda da nefropatia, 

sugere uma possível participação de neutrófilos na etiopatogenia da lesão renal, nesta fase da 

doença, devido à função dessa quimiocina no  recrutamento de neutrófilos. Essa possível 

migração de neutrófilos na fase inicial da doença poderia, inclusive, estar relacionada ao 

aumento na produção de espécies reativas de oxigênio nos tecidos renais de animais com 

nefropatia induzida pela doxorrubicina, conforme relatado por Pereira e colaboradores 

(2015b). Embora não tenham sido encontrados relatos na literatura sobre a participação da 

CXCL1 na etiopatogenia da SN, tanto em pacientes quanto em modelo animal da nefropatia. 

Nossos resultados são sugestivos da possível contribuição dessa quimiocina na fisiopatologia 

da SN induzida pela doxorrubicina em modelo animal, especialmente nas fases iniciais da 

doença 

 Embora não tenha sido detectada em concentrações significativas, a citocina 

CCL3/MIP-1, o mais potente fator quimiotático para os monócitos, leucócito este presente nas 

fases mais tardias da resposta imune, foi detectada nas amostras de tecido renal de todos os 

grupos tratados com a doxorrubicina e também no grupo controle. Nas fases iniciais da lesão 

renal houve aumento na expressão dessa quimiocina. Contudo, nas fases tardias da lesão renal 

ocorreu um comportamento ambíguo na secreção dessa quimiocina, com redução na sua 

expressão em 21 dias da indução da lesão renal (T21) e um novo aumento, na fase mais tardia 

da lesão (T28), sendo, inclusive superior aos demais momentos. Nas amostras de urina, nos 

animais do presente experimento, CCL3/MIP-1 foi detectada em todos os grupos DOXO, 

apresentando um padrão crescente de expressão com a progressão da nefropatia em 

comparação ao grupo CON, que não foi possível a detecção desta quimiocina neste grupo.   

 Considerando-se as propriedades quimiotáticas e regulatórias sobre a atividade das 

células T, pertinentes à quimiocina CCL5/RANTES. Considerando-se, ainda, que os 

linfócitos T são células frequentemente presentes no interstício renal tanto de pacientes, 

quanto de modelos experimentais de SN, no decorrer das nefropatias progressivas, espera-se 
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um envolvimento desta quimiocina no recrutamento de linfócitos T ativados, com 

subsequente fibrose tecidual, especialmente nas fases crônicas. (ZOJA et al., 1998). Visto que 

a quimiocina CCL5/RANTES desempenha função essencial nas respostas inflamatórias 

agudas e crônicas, logo, pode participar ativamente no desenvolvimento das lesões 

tubulointersticiais progressivas, típicas de algumas nefropatias. (LLOYD et al., 1997). 

Contudo, no presente estudo ocorreu ligeira redução na expressão da citocina 

CCL5/RANTES, nas amostras de tecidos renais dos animais com nefropatias induzidas pela 

doxorrubicina (DOXO), quando comparados aos animais do grupo controle (CON). A 

redução na expressão de CCL5/RANTES foi semelhante à observada em amostras de tecido 

renal de CCL3/MIP-1, no grupo DOXO, em relação ao grupo CON. Alguns estudos têm 

demonstrado alta expressão de CCL5/RANTES em amostras de tecido renal, em casos de 

nefropatias progressivas e rejeição a transplantes. (OKADA  et al., 2005). E, também de 

maneira semelhante, apresentou perfil crescente de expressão nas amostras urinárias nos 

animais dos grupos DOXO não sendo detectada no grupo CON. Já que, ambas quimiocinas 

realizam a quimiotaxia de leucócitos (linfócitos T e monócitos) presentes, especialmente, na 

fase tardia da resposta imunológica. Os dados obtidos no presente estudo não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas, o que pode ser justificada pelo número de animais 

utilizados uma vez que, várias citocinas em vários momentos nos pareceu haver uma 

tendência ao aumento significativo nos grupos DOXO. Tal limitação poderia ser superada 

aumentando-se o número amostral.  

 Baseado em estudos prévios do nosso grupo que identificaram a maior expressão das 

moléculas CD80 (relacionada à ativação de monócitos) e CD18 (relacionada à migração 

celular de linfócitos e células NK) nas fases iniciais da lesão renal em amostras de sangue 

periférico dos animais que receberam a injeção de doxorrubicina em comparação ao grupo 

controle, pode-se sugerir com os dados do presente trabalho que esta maior ativação/migração 

celular possui a participação de citocinas e quimiocinas que foram mais expressas nas fases 

iniciais da injúria renal que promoveram o recrutamento de, principalmente, monócitos, 

linfócitos T e células NK que estão intimamente envolvidas na expressão das moléculas de 

ativação e migração leucocitária, como estudadas por Pereira e colaboradores (2015b). 

Poucos relatos na literatura têm mostrado a contribuição de uma única 

citocina/quimiocina no desenvolvimento da SN, principalmente, em relação à participação na 

proteinúria e na lesão glomerular. Contrariamente, vários estudos relatam a presença de IL-1 
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(BRICIO et al. 1986), IL-4 (PEREIRA, 2012), CCL3/MIP-1. (MAHAJAN et al. 2006) e 

CCL5/RANTES (SEGERER, 2003).   
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7.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

 O estudo em modelos animais para o desenvolvimento de pesquisas é uma alternativa 

à obtenção de material humano, no estudo de diversas doenças, inclusive a síndrome 

nefrótica. Neste sentido, o modelo animal de indução da síndrome nefrótica pelo 

quimioterápico doxorrubicina é extensamente aplicado por reproduzir semelhantemente a 

doença em humanos, tendo demonstrado ser eficiente também no presente experimento. 

 Os resultados bioquímicos, histológicos e biométricos demonstrados no presente 

estudo corroboram as características apresentadas pelo modelo animal de SN induzida pela 

doxorrubicina, conforme já demonstrado por diversos outros estudos. Os animais 

apresentaram alterações bioquímicas, relacionadas à lesão da barreira de filtração glomerular. 

Além disso, desenvolveram proteinúria nas fases iniciais da nefropatia, que perdurou até o 28º 

dia, quando os animais foram eutanasiados. Apresentaram ainda, quadro de 

hipercreatininemia típico do paciente com lesão renal. A histologia demonstrou lesões tardias 

intensas, com considerável processo de cicatrização, por deposição de fibras colágenas. O 

perfil leucocitário desta nefropatia, apresentado no presente estudo, está em concordância com 

relatos da literatura, em que os animais apresentam leucopenia  no 7º dia e leucocitose nos 

tempos 14 e 28 dias, após indução da lesão renal. Os achados bioquímicos e histológicos 

foram, ainda, corroborados pela redução na excreção urinária e pela perda de massa corporal, 

qualificando assim o quadro clínico dessa nefropatia. 

 São conhecidos muitos aspectos que dependem da participação de citocinas e 

quimiocinas para gerar uma resposta inflamatória, tanto quanto para manter a homeostasia 

tecidual. Os resultados apresentados no presente trabalho sugerem a existência de um padrão 

de resposta tanto Th1 quanto Th2, na etiopatogenia da síndrome nefrótica, no modelo 

experimental de SN induzida pela doxorrubicina, considerando-se que diferentes 

citocinas/quimiocinas relacionadas a essas duas respostas foram detectadas neste estudo. Foi 

verificado, ainda, que, de maneira geral, os mediadores inflamatórios foram encontrados em 

maior concentração nas amostras de tecido renal em relação às amostras urinárias, o que pode 

sugerir uma secreção relacionada à produção tecidual local.  

 O presente trabalho fornece uma contribuição inédita em relação à possível 

participação da quimiocina CXCL1 na instalação da SN, uma vez que, até então, não foram 
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encontrados relatos na literatura associando esta quimiocina à indução da nefropatia, no 

modelo experimental de SN induzida pela doxorrubicina. Além disso, esse achado está 

condizente com a informação de que há processos oxidativos envolvidos na etiopatogenia da 

SN. Estudo prévio do nosso grupo demonstrou a participação de espécies reativas de oxigênio 

no modelo de SN pela doxorrubicina. Entretanto, tornam-se necessárias mais investigações 

que busquem correlacionar a expressão tecidual de CXCL1 à presença de neutrófilos e, 

consequente, produção de radicais livres no tecido renal e, até mesmo, com uma possível 

participação de neutrófilos na fase de indução, ou até mesmo nos quadros clínicos de 

reagudização da síndrome nefrótica idiopática em pacientes previamente estabilizados. 
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