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RESUMO 

 

 

FALEIROS, C. M. Efeito do treinamento físico prévio nas alterações de função e 
estrutura renais provocadas pela administração de adriamicina em ratos. 2017.   
115f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A nefropatia induzida por adriamicina (ADR) em ratos é um dos modelos 
experimentais mais utilizados para o estudo desenvolvimento da doença renal 
progressiva. Uma dose única deste quimioterápico induz a proteinúria progressiva e 
irreversível que progride para glomeruloesclerose segmental e focal, com fusão dos 
processos podais e lesões tubulointersticiais. A lesão das células endoteliais 
glomerulares precede as alterações dos podócitos na nefropatia induzida pela ADR. 
A atividade física regular melhora as funções cardíacas e renais em pacientes e 
animais com doença renal progressiva e pode reduzir ou retardar a progressão da 
lesão renal. Este estudo avaliou o efeito do treinamento físico prévio na evolução da 
lesão renal induzida por ADR e a sua relação com o processo inflamatório, a função 
endotelial e angiogênese. Ratos Wistar submetidos ou não ao treinamento físico 
receberam ADR (2,5 mg/kg, e.v) ou solução salina fisiológica (SAL). Amostras de 
sangue e urina foram coletadas 60 dias após as injeções para avaliação da função 
renal e os rins removidos para estudos histológicos, imuno-histoquímicos, Western 
blot e de ELISA. Amostras de urina de 24 h, obtidas 7, 30 e 60 dias após a 
administração de ADR ou SAL, foram utilizadas para avaliação da albuminúria. Os 
ratos tratados com ADR apresentaram albuminúria progressiva, elevação dos níveis 
plasmáticos de creatinina e queda da taxa de filtração glomerular (TFG), lesão de 
podócitos, expansão da área mesangial, alargamento da área intersticial relativa no 
córtex renal, infiltração de macrófagos, aumento dos níveis de interleucina (IL)-1β, 
elevação dos níveis urinários do fator de transformação do crescimento β (TGF-β) e 
dos níveis urinários de proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1), diminuição de 
marcação de aminopeptidase P (marcador de células endoteliais) nos glomérulos e 
perda de capilares peritubulares corticais, que estavam associados com reduções 
das expressões do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e da óxido 
nítrico sintase endotelial (eNOS) no córtex renal desses animais. Estas alterações 
foram menos intensas nos ratos que realizaram treinamento físico prévio ao 
tratamento com ADR. Em conclusão, o pré-condicionamento físico reduziu as lesões 
renais induzidas pela ADR. Este efeito esteve associado com as reduções do 
processo inflamatório, das lesões endoteliais e das alterações de fatores 
relacionados com o processo de angiogênese (VEGF e eNOS) no córtex renal. 
 
Palavras-chave: Adriamicina. Angiogênese. Doença renal progressiva. Lesão 
endothelial. Treinamento físico prévio. 



ABSTRACT 

 

 

Effects of previous physical training on structural and functional renal 
disturbances induced by adriamycin in rats. 2017. 115f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 
Adriamycin (ADR)-induced nephropathy is one of the most experimental models of 
progressive kidney disease in rats. A single dose of this drug induces progressive 
and irreversible proteinuria that progresses to focal segmental glomerulosclerosis 
and tubulointerstitial lesions. The lesion of glomerular endothelial cells precedes the 
podocyte damage in nephropathy induced by ADR. Regular physical activity 
improves cardiac and renal functions in patients and animals with progressive renal 
disease and may reduce or delay the progress of impaired renal function. This study 
evaluated the effect of previous physical training in renal damage induced by ADR 
and the role of inflammation, endothelial lesions and angiogenesis in this process. 
Male Wistar rats submitted or not to previous physical training received ADR (2.5 
mg/kg, i.v.) or physiological saline (SAL). Urine and plasma samples were collect 60 
days after the injection in order to evaluated the renal function. The kidneys were 
removed for histological, immunohistochemical, Western blot and ELISA analysis. 
Twenty-four-hour urine samples were collected to dose albuminuria 7, 30 and 60 
days after ADR or SAL injection. ADR-treated rats presented progressive 
albuminuria, increases in plasma creatinine levels, decreasing glomerular filtration 
rate (GFR), podocyte damage, mesangial expansion, enlargement of the tubular 
interstitial relative area of renal cortex, macrophage infiltration, higher interleukin (IL)-
1β levels in renal tissue, urinary transforming growth factor β (TGF-β) and urinary 
monocyte chemoattractant protein (MCP)-1, reduction of aminopeptidase P 
(endothelial cell marker) in the glomeruli and cortical peritubular capillary number. 
Those were associated with reduction in vascular endothelial growth factor (VEGF) 
and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expressions in renal cortex. Those 
alterations were less intense in the animals undergone previous exercise training. In 
conclusion, physical training prior to ADR injection reduced the renal damage 
induced by this drug. This effect was related with the reduction of the inflammatory 
process, endothelial lesions and with the decrease in alterations of factors related to 
the process of angiogenesis (VEGF and eNOS) in renal cortex. 
 
Keywords: Adriamycin. Angiogenesis. Endothelial lesion. Previous physical training, 
Renal disease progression. 
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1.1 Nefropatia induzida pela Adriamicina 

 

 

Um dos modelos experimentais estudados para avaliação dos mecanismos 

envolvidos na doença renal progressiva é o da nefropatia por adriamicina (ADR). A 

ADR é uma antraciclina utilizada na prática clínica para o tratamento de leucemias 

agudas, linfomas e alguns tumores sólidos e apresenta nefrotoxicidade renal em 

roedores. Em ratos, esta droga exerce toxicidade direta no tecido renal, induzindo 

alterações de estrutura e função renais (BARONI et al., 2000; BERTANI et al., 1982; 

BERTANI et al., 1986a). Yesair et al. (1972) observaram que logo após a 

administração endovenosa em ratos e camundongos, este quimioterápico é 

rapidamente depositado nos tecidos, principalmente nos rins, sendo encontrado 

também no intestino delgado, coração e fígado, o que pode contribuir para a 

nefrotoxicidade.  

Vários estudos têm mostrado que a geração de espécies reativas de oxigênio 

(EROS) e a peroxidação lipídica possuem uma contribuição importante na 

nefrotoxicidade desencadeada pela ADR (MIMNAUGH, 1986; RASHID et al., 2013; 

YANG; SHIRONG; EPSTEIN, 2009). A ADR gera radicais semiquinonas, que por 

sua vez, podem reagir com moléculas de oxigênio formando superóxido e 

regenerando a ADR intacta ou reagir com peróxido de hidrogênio originando radicais 

hidroxila. As EROS reagem com componentes celulares, como lipídios e ácidos 

nucleicos, danificando as células (KALYANARAMAN; SEALY; SINHA; 1984; YANG; 

SHIRONG; EPSTEIN, 2009). Em estudo realizado com cultura de células epiteliais 

glomerulares expostas à ADR, foi observada lesão podocitária decorrente do 

estresse oxidativo (GAO et al., 2014). Zhu et al. (2014) constataram lesão 

mitocondrial nos podócitos produzida por superóxidos formados 24 horas após 

administração de ADR. 

Logo após os primeiros dias da administração de ADR observa-se perda 

parcial da estrutura podocitária, e após um mês, fusão de processos podais 

(BERTANI et al., 1982). As lesões iniciais evoluem para perda completa dos 

processos podais e no último estágio, glomeruloesclerose segmentar e focal (LEE; 

HARRIS, 2011; OKUDA et al., 1986). Várias evidências experimentais sugerem que 

o desnudamento da membrana basal glomerular observada na esclerose glomerular 

segmentar e focal, devido à lesão com perda de processos podais, pode provocar a 
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adesão da membrana basal glomerular às células do epitélio parietal da cápsula de 

Bowman. Em consequência, o filtrado que deveria ser liberado para cápsula de 

Bowman, vai para o compartimento intersticial, desencadeando proliferação das 

células periglomerulares, com formação de crescentes. Além disso, a expansão do 

espaço intersticial provoca o desligamento da membrana basal tubular do seu 

epitélio e degeneração dos túbulos renais, com o aparecimento de glomérulos sem 

túbulos (KRIZ, 2003; KRIZ et al., 2001). 

Uma manifestação marcante do modelo da lesão renal induzida pela ADR é a 

proteinúria, que aparece na primeira semana após a injeção de uma dose única de 

ADR, ocorrendo posteriormente, um aumento progressivo na sua intensidade 

(BARONI et al., 1999; BARONI et al., 2000; SHU et al., 2002; WU et al., 2005). A 

proteinúria foi associada com a redução dos componentes aniônicos da parede dos 

capilares glomerulares que ocorria logo nas fases iniciais da lesão (BERTANI et al., 

1982). Estudo posterior demonstrou que o surgimento de albumina na urina estava 

relacionado com alterações da barreira de filtração, com perda tanto da sua 

seletividade para carga elétrica como para o peso molecular das proteínas, em 

decorrência da redução da espessura da camada do glicocálice do endotélio 

glomerular (JEANSSON et al., 2009).  

Várias evidências clínicas e experimentais têm mostrado a participação da 

proteinúria na lesão túbulointersticial observada nas glomerulopatias (BARONI et al., 

1999; BARONI et al., 2000; EARDLEY et al., 2006; EDDY, 2004; ZOJA; ABBATE; 

REMUZZI, 2015). As proteínas que atravessam a barreira de filtração glomerular, em 

condições em que ocorrem alterações da mesma, são amplamente reabsorvidas 

principalmente pelos túbulos proximais, sendo acumuladas no citoplasma destas 

células, desencadeando ruptura da membrana basolateral e um processo 

inflamatório intersticial (BERTANI et al., 1986b; ZOJA; BENIGNI; REMUZZI, 2004). 

Um estudo realizado em nosso laboratório evidenciou a relação temporal entre a 

albuminúria, captação de albumina pelas células tubulares renais e a lesão 

túbulointersticial induzida pela administração de ADR (GALLI et al., 2001). As células 

tubulares adquirem um fenótipo pró-inflamatório após a captação de proteínas, 

passando a produzir e liberar citocinas e outras substâncias inflamatórias, 

mediadores vasoativos e pró-fibróticos para o compartimento intersticial, 

desencadeando a fibrose com perda progressiva da função renal (TANG et al., 2002; 

WOHLFARTH et al., 2003; ZOJA; BENIGNI; REMUZZI, 2004).  
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Em estudos “in vitro” com células tubulares proximais polarizadas expostas às 

altas concentrações de proteínas foi observado estímulo da produção por essas 

células de RANTES (Regulated upon Activation, Normal T cell Expressed and 

Secreted), MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1 = fator quimiotático para 

monócito/macrófago) e ET-1 (endotelina 1), um mediador que estimula a infiltração 

de macrófagos e a produção de matriz extracelular; sendo todos liberados para o 

interstício via membrana basolateral (WANG et al., 1997; ZOJA et al., 1995; ZOJA et 

al., 1998). Além disso, estudos realizados com modelos experimentais de nefropatia 

crônica e com células tubulares proximais humanas expostas à transferrina (proteína 

plasmática) evidenciaram uma associação entre a expressão elevada de 

quimiocinas nas células tubulares e acúmulo de células inflamatórias no interstício 

renal com a proteinúria (LUI et al., 2009; SHIMIZU et al., 2003; TANG et al., 2002). 

Em consequência, ocorre o recrutamento de monócitos/macrófagos no interstício, 

formação de matriz extracelular e liberação de citocinas por essas células, como o 

fator de crescimento transformador beta (transforming growth factor β - TGF-β), ET-1 

e fator de crescimento derivado de plaquetas (platelet-derived growth fator - PDGF) 

(ABBATE; ZOJA; REMUZZI, 2006; LUI et al., 2009; SHIMIZU et al., 2003; TANG et 

al., 2002). 

As células tubulares também são capazes de liberar colágeno tipo I, colágeno 

tipo V e TGF-β diretamente para o interstício, contribuindo para a fibrogênese, 

agravando o processo de fibrose renal (ABBATE; ZOJA; REMUZZI, 2006, 

NICULESCU-DUVAZ et al., 2007). No modelo de nefropatia induzida por 

adriamicina, as lesões iniciais evoluem, portanto, para o intenso comprometimento 

do compartimento tubulointersticial, marcado por infiltrado inflamatório intersticial, 

dilatação da luz tubular, atrofia das células tubulares, formação de cilindros 

intraluminais, expansão do volume intersticial e fibrose intersticial (ANAN et al., 

2016; BARONI et al., 2000; SHU et al., 2002; WANG et al., 2000). 

 

 

1.2 Participação do endotélio na doença renal progressiva 

 

 

O endotélio é formado por uma camada de células especializadas que se 

localiza na face luminal dos vasos sanguíneos e dos capilares. Devido a sua 
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localização e à sua especificidade, as células endoteliais são capazes de receber e 

transmitir informações neuro-hormonais e físicas de forma bidirecional, através da 

permeabilidade seletiva ou pela ativação de mediadores responsáveis pelo 

transporte de solutos, que atravessam os capilares, alcançando os tecidos. Estas 

funções são realizadas através de receptores de membrana para diversas 

moléculas, incluindo proteínas, partículas transportadoras de lipídios, hormônios, 

metabólitos e por meio de proteínas juncionais, que por sua vez, regulam a interação 

entre células e entre células e matriz extracelular (BOULANGER, 2016; CINES et al., 

1998). Desta forma, o endotélio possibilita a integração de sinais químicos e físicos 

advindos do sangue e dos tecidos circundantes gerando respostas como a 

regulação do fluxo de nutrientes, tráfego de hormônios, tônus vascular, recrutamento 

de neutrófilos e outras células inflamatórias, adesão e proliferação celular, 

angiogênese e manutenção da homeostase (BOULANGER, 2016; CINES et al., 

1998; RAJENDRAN et al., 2013). Nos rins, além dessas funções, o endotélio 

participa da barreira de filtração glomerular, em associação com a membrana basal 

glomerular e podócitos, contribuindo para filtração seletiva de componentes 

sanguíneos e formação do ultrafiltrado (SCOTT; QUAGGIN, 2015).  

A disfunção endotelial constitui-se uma importante característica da doença 

renal progressiva (GOLIGORSKY, 2015; RADENKOVIC; STOJANOVIC; 

PROSTRAN, 2016). A lesão endotelial provoca o aumento da expressão de 

moléculas de adesão, ligação de leucócitos ao endotélio, com congestão vascular e 

infiltração dessas células no compartimento intersticial (KANG et al., 2002; 

MOLITORIS; SUTTON, 2004). As lesões endoteliais resultam em alterações da 

microvasculatura renal, observadas em diferentes doenças renais clínicas e 

experimentais. Ao analisar biópsias de pacientes com nefropatia por imunoglobulina 

A (IgA) com lesões glomerulares agudas e crônicas, Kusano et al. (2016) detectaram 

redução do número de capilares glomerulares. Nas lesões glomerulares agudas, a 

diminuição de capilares foi observada em associação com a infiltração de células 

inflamatórias, exsudação de fibrina, formação de crescentes e ruptura da membrana 

basal glomerular. Nas lesões glomerulares crônicas, a redução dos capilares 

glomerulares foi seguida de glomeruloesclerose segmentar e focal. No modelo de 

nefropatia induzida por ADR, Sun et al. (2013) demonstraram que a lesão das 

células endoteliais dos capilares glomerulares precede as alterações dos processos 

podais das células epiteliais. Bohle, Mackensen-Haen e Wehrmann (1996) 
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estudando biópsias de pacientes com diferentes nefropatias crônicas, observaram 

correlação negativa entre o número de capilares peritubulares e creatinina sérica, 

evidenciando uma relação entre rarefação capilar peritubular e redução da função 

renal.  

O desenvolvimento da disfunção endotelial na doença renal progressiva é 

multifatorial. Estudos clínicos e experimentais indicam que as lesões endoteliais 

estão associadas com a redução da síntese e biodisponibilidade de óxido nítrico 

(NO) (KANG et al., 2002; LEE et al., 2016; SCHMIDT et al., 1999). O NO é um 

radical livre, lipossolúvel, produzido a partir da conversão do substrato L-arginina em 

citrulina e NO, pela ação das enzimas óxido nítrico sintases (NOS): a óxido nítrico 

sintase neuronal (nNOS), óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e a óxido nítrico 

sintase endotelial (eNOS). Todas as isoformas de NOS utilizam fosfato de 

nicotinamida adenina dinucleotídio (NADPH), flavina adenina dinucleotídeo (FAD), 

flavina mononucleotídeo (FMN), tetrahidrobiopterina (BH4) e heme como cofatores, 

porém a eNOS e a nNOS são enzimas dependentes de cálcio (Ca2+) (DUDZINSKI et 

al., 2006; FARRELL; BLAKE, 1996). A eNOS é a principal isoforma associada à 

regulação da função vascular, e sua ação é desencadeada ou intensificada por 

diversos estímulos como o estresse de cisalhamento produzido pela força do sangue 

ao passar pelo endotélio; pela interação entre agonistas endógenos e receptores de 

membrana nas células endoteliais, como exemplo, histamina e a bradicinina; por 

hormônios sexuais, como o estrógeno; e por fatores de crescimento, como o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) (BOO et al., 2002; BOULOUMIÉ; SCHINI-

KERTH; BUSSE, 1999; LEE et al., 2016; VANHOUTTE, 2003; VANHOUTTE et al., 

2009; WEINER et al., 1994). Contudo, fatores como estresse oxidativo, elevação de 

L-arginina dimetil assimétrica (ADMA), aumento do nível de proteína reativa C, fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α) e hipóxia tecidual reduzem a expressão de eNOS 

(HEIN et al., 2009; KAGIMOTO et al., 2012; LI; HORKE; FÖRSTERMANN, 2013; 

McQUILLAN et al., 1994, YAN et al., 2008). 

Nos rins, a expressão da eNOS foi observada nas artérias e arteríolas, 

capilares glomerulares, na porção descendente medular dos vasos retos e nos 

túbulos renais. Entretanto, sua expressão não foi detectada nos capilares corticais e 

endotélio venoso cortical. (BACHMANN; BOSSE; MUNDEL, 1995; MOUNT; 

POWER, 2006). Estudos experimentais têm demonstrado que a deficiência de 

eNOS acelera a lesão renal em vários modelos de desenvolvimento de patologias 
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renais, como nefropatia diabética, nefropatia induzida por adriamicina e por 

nefrectomia sub-total, além de glomerulonefrite anti-membrana basal glomerular 

(HEERINGA et al., 2000; NAKAYAMA et al., 2007; NAKAYAMA et al., 2009; SUN et 

al., 2013). Nakayama et al. (2009) utilizando camundongos knockout para eNOS em 

modelo de nefrectomia 5/6, demonstraram que a ausência de eNOS agravou as 

alterações da função renal e a albuminúria, intensificou a infiltração de macrófagos, 

as alterações histológicas glomerulares e tubulointersticiais e fibrose, além de 

provocar perda de células endoteliais. Sun et al. (2013) observaram que a 

deficiência de eNOS em camundongos C57BL6/J (cepa conhecida por ser resistente 

à ADR) resultou em aumento da quantidade de proteínas na urina, 

glomeruloesclerose, fibrose tubulointersticial e redução do número de células 

endoteliais glomerulares após a administração de ADR. Essas observações mostram 

que a eNOS pode exercer um efeito protetor em doenças renais, além de manter a 

integridade das células endoteliais. 

A manutenção da microvasculatura renal é essencial para a prevenção de 

doenças renais. A integridade dos capilares glomerulares contribui para manutenção 

da taxa de filtração glomerular, enquanto que a integridade dos capilares 

peritubulares possibilita o fornecimento de oxigênio e nutrientes para as células 

tubulares renais e para o interstício peritubular. Um dos mecanismos que também 

pode estar relacionado com a disfunção endotelial é a alteração do balanço local 

entre fatores angiogênicos responsáveis pela sobrevivência das células endoteliais 

(KANG et al., 2002). O VEGF é considerado como um importante fator de 

crescimento para as células endoteliais (FERRARA; DAVIS-SMITH, 1997; 

FERRARA; HENZEL, 1989). O VEGF pertence a uma família de proteínas que inclui 

o VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E e placental growth fator (PIGF), 

sendo o VEGF-A, também denominado apenas como VEGF (FERRARA, 1999). 

Esta proteína teve sua primeira descrição em 1983, com denominação inicial de 

vascular permeability fator (VPF) e foi considerada como um mediador específico da 

alta permeabilidade de vasos sanguíneos observada em tumores malignos 

(SENGER et al., 1983). Posteriormente, Ferrara e Henzel (1989) realizaram a 

purificação e a caracterização deste fator de crescimento endotelial e observaram 

que este possuía uma forte atividade mitogênica para células endoteliais vasculares, 

denominando-o como VEGF. Além das ações relacionadas à elevação da 

permeabilidade vascular e à proliferação endotelial, o VEGF também promove a 



Introdução  |  26 

migração, diferenciação e sobrevivência das células endoteliais e medeia a 

vasodilatação derivada do endotélio (FERRARA, 1999; GERBER; DIXIT; FERRARA, 

1998; GERBER et al., 1998). 

Nos rins, o VEGF é expresso nas células epiteliais glomerulares e nos túbulos 

renais e se liga aos seus receptores no endotélio glomerular e nas células 

endoteliais peritubulares, respectivamente (EREMINA et al., 2003; KANELLIS et al., 

2000; NAKAYAMA et al., 2013; TUFRO et al., 1999) e está relacionado com a 

manutenção dos capilares glomerulares e peritubulares (DIMKE et al., 2015; 

EREMINA et al., 2008; KITAMOTO et al., 2001). Em condições patológicas, como na 

nefropatia diabética, estudos indicam que ocorre elevação da expressão de VEGF 

(CHEN et al., 2015; KANESAKI et al., 2005; KIM et al., 2000), sendo a hiperglicemia 

um fator central na estimulação desta proteína (KIM et al., 2000; NAKAYAMA et al., 

2007; ONOZAKI et al.; 2004). Níveis elevados de VEGF podem exercer efeitos 

deletérios nos rins, como exemplo, expansão mesangial, hipertrofia glomerular e 

angiogênese anormal, resultando em formação de vasos supérfluos nos glomérulos, 

que podem alterar a hemodinâmica renal, agravando a nefropatia diabética 

(KANESAKI et al., 2005; ONOZAKI et al.; 2004; VRIESE, et al., 2001). Contudo, em 

modelos de doenças renais progressivas não diabéticas, como na nefrotoxicidade 

por ciclosporina A, na nefropatia induzida por ablação renal e por adriamicina, foi 

observada redução dos níveis de VEGF associada à diminuição do número de 

células endoteliais, rarefação capilar e injúria renal (KAIRAITIS et al., 2005; KANG et 

al., 2001a; KANG et al., 2001b). Nos dois primeiros modelos citados acima, a 

administração de VEGF foi capaz de reduzir as lesões renais (KANG et al., 2001b; 

KANG et al., 2001c). Essas observações mostram que alterações na expressão de 

VEGF estão relacionadas com disfunções endoteliais em doenças renais. 

 

 

1.3 Efeito do exercício físico em doenças renais progressivas e na função 

endotelial  

 

 

Diversos estudos clínicos e experimentais têm mostrado que a prática de 

atividade física regular pode contribuir para a prevenção de diversas doenças 

crônicas como alguns tipos de câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares, 
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diabetes, obesidade, depressão, isquemia cerebral, demência e osteoporose 

(BORER, 2005; CHENG, 2016; DIAZ; SHIMBO, 2013; ENDRES et al., 2003; 

FARREL et al., 2007; FORD, 2002; GALLANAGH et al., 2011; KNOWLER et al., 

2002; LAKKA; LAAKSONEN, 2007; POIRIER; DESPRÉS, 2001; THOMPSON et al., 

2003; WING; HILL, 2001; XU, Ying et al., 2016). Em um estudo de coorte prospectivo 

observacional, foi observado que a prática de atividade física regular durante a “meia 

idade” estava associada à redução do risco de desenvolvimento de doenças renais 

crônicas em idade mais avançada, como no caso de indivíduos com diabetes 

mellitus, doença esta considerada uma das principais causas de doença renal 

progressiva (DEFINA et al., 2016). 

A realização do treinamento físico está associada com melhora das funções 

cognitivas, como o aprendizado e a memória; regulação da composição corporal ao 

proporcionar o controle de massa corporal, regulação do perfil lipoproteico, 

reduzindo os níveis circulantes de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e de 

triglicerídeos e elevando os níveis de lipoproteínas de alta intensidade (HDL), 

redução da inflamação sistêmica e da resistência à insulina. Além disso, exercícios 

físicos contribuem para redução da pressão arterial em pacientes hipertensos, 

melhoram o fluxo coronário e a função cardíaca e endotelial (BERCHTOLD; 

CASTELLO; COTMANA, 2010; DI FRANCESCOMARINO et al., 2009; DIMEO et al., 

2012; FORD, 2002; GALLANAGH et al., 2011; JENNINGS et al., 1986; KELLEY, G. 

A.; KELLEY, K. S., 2006; MOYNA; THOMPSON, 2004; STEFANICK et al., 1998; 

WHELTON et al., 2002) 

Estudos clínicos evidenciaram que o treinamento físico é capaz de melhorar a 

função endotelial em pacientes com doença cardiovascular e com síndrome 

metabólica (HAMBRECHT et al., 2003; LINKE; ERBS; HAMBRECH, 2008; TJONNA 

et al., 2011). Wang, Wolin e Hintze (1993) mostraram que o treinamento físico 

aumenta a vasodilatação dependente de endotélio em artérias epicardiais de cães. A 

atividade física pode melhorar a função endotelial por mecanismos que envolvem a 

elevação da produção de NO e angiogênese. Tinken et al. (2010) constataram que o 

aumento do estresse de cisalhamento provocado por consecutivas séries de 

exercício físico medeia a adaptação endotelial e remodelação vascular em humanos 

saudáveis. O fluxo sanguíneo gera forças que variam em relação à direção e 

magnitude e age no endotélio por meio da força friccional em sua parede, gerando o 

estresse de cisalhamento, que por sua vez está envolvido na estimulação da 
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produção de NO e na formação de novos vasos (DAVIES, 1995; HARAM; KEMI; 

WISLOFF, 2008; RESNICK et al., 2003). A eNOS é principal enzima responsável 

pela produção de NO derivada do endotélio e sua expressão é aumentada pelo 

estresse de cisalhamento e treinamento físico (ENDRES et al., 2003; 

FÖRSTERMANN et al., 1994; HAMBRECHT et al., 2003; HARAM; KEMI; WISLOFF, 

2008). Gertz et al. (2006) utilizando modelo de camundongos submetidos à atividade 

física prévia à isquemia cerebral, mostraram que a elevação da expressão de eNOS 

pode mediar os efeitos protetivos do treinamento físico e que nos camundongos 

tratados com inibidores de NOS ou deficientes de eNOS, este efeito protetor da 

atividade física era completamente abolido.  

O VEGF, um importante fator mitogênico, pode estar associado com os 

benefícios do exercício físico. Gustafsson et al. (2001) mostraram que após oito 

semanas de treinamento físico em indivíduos com falência cardíaca crônica, houve 

elevação dos níveis de VEGF em biópsias de músculo esquelético, sugerindo que 

este fator possa estar envolvido na angiogênese induzida pelo exercício em 

pacientes com infarto do miocárdio. Além disso, Williams et al. (2006) observaram 

que neutralização do VEGF em camundongos reduzia a resposta angiogênica 

durante o estresse de cisalhamento em músculo esquelético.  

Existem também várias evidências que a prática de atividade física apresenta 

benefícios mesmo após o desenvolvimento de doenças que acometem os rins. O 

treinamento físico reduz o risco de mortalidade e melhora a qualidade de vida de 

pacientes em hemodiálise, além de aumentar a densidade capilar muscular nestes 

indivíduos (LEWIS et al., 2015; TENTORI et al., 2010). Em um estudo clínico 

realizado com pacientes diabéticos que apresentavam alterações da função renal foi 

observada melhora na taxa de filtração glomerular após 12 semanas de treinamento 

físico (NYLEN et al., 2015). Utilizando modelo experimental de indução de diabetes 

em ratos, Ito et al. (2015) demonstraram que a corrida em esteira rolante durante 

oito semanas foi capaz de reduzir a proteinúria e a intensidade das lesões renais 

nesses animais, sendo estes efeitos associados à elevação da expressão de eNOS 

e nNOS nos rins dos animais treinados. Além disso, foi também verificado que o 

exercício físico regular melhora as funções cardíacas e renais em pacientes e 

animais com doença renal crônica e pode reduzir ou retardar a progressão da lesão 

renal (HOWDEN et al., 2013; LUIZ et al., 2013; PECHTER; RAAG; ROSENBERG, 

2014). Contudo, poucos estudos mostram o efeito do condicionamento físico prévio 
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na evolução de doenças renais progressivas. Amaral et al. (2016) demonstraram 

que o pré-condicionamento físico durante quatro semanas em esteira rolante 

atenuava a perda de peso, glicemia e as alterações da função renal em ratas com 

diabetes induzida pela administração de estreptozotocina. Utilizando o mesmo 

modelo de indução de diabetes em ratos, Silva et al. (2012) também observaram 

que o condicionamento físico prévio, além de apresentar benefícios em relação à 

função renal, foi capaz de melhorar a função cardíaca destes animais. No entanto, 

estes estudos não avaliaram a influência da atividade física prévia no endotélio 

renal.  

Considerando esses fatos, o presente estudo visou avaliar os possíveis 

efeitos do treinamento físico prévio à administração de adriamicina em ratos, nas 

alterações da estrutura e função renais induzidas por essa droga e suas relações 

com as lesões endoteliais e a angiogênese observada no córtex renal de ratos. 
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2.1 Objetivo geral 

 

 

• Avaliar os efeitos do treinamento físico prévio na evolução da lesão 

renal induzida por adriamicina e a sua relação com a função endotelial 

e com a angiogênese. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Avaliar as alterações de função e estrutura renais em ratos tratados 

com adriamicina submetidos ou não ao treinamento físico prévio. 

 

• Analisar influência do condicionamento físico prévio na função das 

células endoteliais renais e na angiogênese em ratos tratados com 

adriamicina. 

 

• Analisar os efeitos do treinamento físico prévio no processo 

inflamatório renal desencadeado pela administração de adriamicina. 
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3 HIPÓTESE 
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O treinamento físico prévio pode ter um efeito renoprotetor na lesão renal 

induzida pela adriamicina, atenuando as alterações de estrutura e função renais 

provocadas por esse quimioterápico. Esse efeito pode estar relacionado com a 

influência do pré-treinamento na função das células endoteliais, na angiogênese e 

no processo inflamatório renal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 Animais 

 

 

Ratos Wistar machos de 70-80 g (n=35), provenientes do Biotério Central do 

Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, foram mantidos no 

Biotério do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina, em ambiente 

com temperatura e ciclo de luz controlados (22oC; 12 h claro/12 h escuro) e 

receberam água e ração ad libitum, sendo mantidos quatro animais por caixa. Os 

experimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos de 

experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. 

O projeto (protocolo nº 001/2013) foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.  

 

 

4.2 Delineamento experimental 

 

 

4.2.1 Seleção dos ratos corredores e adaptação à esteira rolante 

 

 

Os animais foram inicialmente selecionados/adaptados de acordo com sua 

capacidade de realizar corrida em um modelo de esteira rolante EPR (Gesan, São 

Paulo, Brasil) (0% de inclinação) (Figura 1). A seleção/adaptação ocorreu em um 

período de cinco dias, com sessões diárias, duração (5 até 20 mim) e velocidade 

progressivas (5 até 20 m/mim) (Quadro 1), nas quais foram selecionados os ratos 

que apresentaram resposta positiva ao estímulo de corrida pelo menos três vezes. O 

objetivo da adaptação também foi a redução dos níveis de estresse apresentados 

pelo animal frente a uma tarefa desconhecida. O delineamento experimental está 

representado na Figura 2. 
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Duração (min) Velocidade (m/min) Dia 

5 5 1º 

10 10 2º 

15 15 3º 

15 15 4º 

20 20 5º 
 

Quadro 1 – Duração e velocidade do processo de 
seleção/adaptação dos animais durante cinco 
dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esteira rolante adaptada para ratos, modelo EPR (Gesan, São Paulo, Brasil). 

 

 

4.2.2 Teste progressivo para estimativa da velocidade máxima de corrida 

(Vmax) e da performance realizada (Pr) 

 

 

No sexto dia, após a pesagem dos animais, foi realizado o teste progressivo 

para estimativa da Vmax, que foi iniciado com velocidade de 6 m/min, 0% de 

inclinação da esteira rolante e incrementos de 3 m/min a cada 3 min até a exaustão 

voluntária dos ratos, que foi assumida como a incapacidade dos mesmos em 

manterem o padrão de corrida durante a velocidade pré-determinada (FELIX; 

MICHELINI, 2007; FERREIRA et al., 2007). Para os animais que entraram em 

exaustão sem completar os estágios, a Vmax foi ajustada por meio da utilização da 
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equação adaptada para o modelo animal, que foi proposta inicialmente para o 

ciclismo em seres humanos (KUIPERS et al., 1985).  

 

                                          Vmax = VEC + (TEI/TTE) x I onde:  

 

                                   VEC: Velocidade do Estágio Completo; 

                                   TEI: Tempo do Estágio Incompleto; 

                                   TTE: Tempo Total do Estágio; 

                                   I: Incremento de Intensidade.  

 

Para estimativa do desempenho aeróbio realizado durante o teste progressivo 

para estimativa da Vmax, foi utilizado o modelo dependente de massa, adaptado de 

Ferraresco et al. (2012), o qual permite a quantificação da performance de cada rato 

a partir do trabalho mecânico realizado enquanto o animal corre na esteira rolante, 

utilizando a fórmula: 

 

Pr = ΣPri = ΣmViTi = ΣmDi = mD, onde: 

 

                              Pr: Performance dos ratos;  

                              Pri: Performance de cada rato em cada estágio de 3 min; 

                              m: Massa corporal;  

                              Vi: velocidade do estágio; 

                              Ti: tempo durante o estágio; 

                              Di: distância percorrida durante o estágio; 

                              D: distância total percorrida 

                                         Pr foi expresso em Kg.m 

 

Ao final da quarta semana de treinamento aeróbio, o teste progressivo para 

estimativa da Vmax e da Pr foi repetido no intuito de auxiliar na avaliação da 

capacidade aeróbia. 
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4.2.3 Determinação da máxima fase estável de lactato (MFEL) 

 

 

A MFEL corresponde à maior intensidade de exercício mantida durante o 

tempo sem que ocorra acumulação contínua de lactato sanguíneo, ou seja, quando 

há equivalência entre a entrada e a remoção de lactato no sangue, e este teste é 

considerado um importante indicador para a determinação da capacidade aeróbia 

(BENEKE; HÜTLER; LEITHÄUSER, 2000; CUNHA et al., 2009; MANCHADO et al., 

2005). Quarenta e oito horas após a realização do teste progressivo para estimativa 

da Vmax e da Pr foi realizado o teste da MFEL. A velocidade inicial para a 

determinação da MFEL foi definida a partir do cálculo de 80% da Vmax encontrada 

no teste anterior. Os animais executaram testes contínuos com duração de 30 min, 

separados por um intervalo de 48 h de descanso. Em todos os testes, a extremidade 

distal da cauda dos animais foi seccionada e 25 µl de sangue foram coletados 

utilizando tubos capilares heparinizados durante o repouso e após 10, 20 e 30 min 

de exercício. Imediatamente, as amostras foram diluídas em 50 µL de fluoreto de 

sódio (NaF) à 1% e analisadas em lactímetro eletroquímico (YSI 2300 STAT PLUS, 

Yellow Spring, USA), para posterior verificação dos níveis de lactato em cada 

intensidade. A MFEL foi assumida como a mais alta intensidade de exercício na qual 

o aumento de lactato no sangue não excedeu 1 mM/L ao subtrairmos os resultados 

obtidos dos 30 min menos 10 min de exercício (adaptado de MANCHADO et al., 

2005). Este teste teve duração de seis dias, correspondendo a três sessões. 

Posteriormente, os ratos foram divididos em dois grupos: Treinados (n=14) e 

Sedentários (n=13). 

 

 

4.2.4 Programa de treinamento físico 

 

 

Todo o protocolo experimental foi realizado em condições ambientais 

idênticas às ocorridas durante o período de adaptação. A prescrição das 

intensidades de exercício foi baseada nos valores obtidos a partir do teste da MFEL. 

O programa de treinamento físico teve duração de quatro semanas, com 

frequência de cinco dias/semana e foi realizado com intensidade e duração diária 
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variadas, de acordo com dois níveis de treinamento aeróbio/resistência: fácil = 

Endurance 1 (END-1), e moderado = Endurance 2 (END-2) (Quadro 2). O 

treinamento no nível END-1 compreendeu os exercícios contínuos com duração de 

60 minutos, utilizando 50% da intensidade da MFEL e o treinamento no nível END-2 

correspondeu à corrida contínua na esteira rolante, com duração de 30 minutos, 

utilizando 100% da intensidade da MFEL. Este modelo de treinamento foi adaptado 

de De Araujo et al. (2010, 2012). 

 

 

Semanas 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

1 END-1 END-2 END-1 END-2 END-1 

2 END-2 END-1 END-2 END-1 END-2 

3 END-2 END-1 END-2 END-1 END-2 

4 END-2 END-1 END-2 END-1 END-2 

 

Quadro 2 - Modelo de treinamento utilizado para indução do desenvolvimento da 
capacidade aeróbia, utilizando os níveis de treino aeróbio/resistência 
END-1 e END-2, ao longo de quatro semanas. [Adaptado de Araújo et al. 
(2010, 2012)]. 

 

 

4.2.5 Administração de solução salina fisiológica (SAL) ou adriamicina (ADR) 

 

 

Quarenta e oito horas após a segunda realização do teste progressivo para 

estimativa da Vmax e da MFEL, os ratos foram anestesiados utilizando isoflurano 

(BioChimico, Itatiaia, Brasil) e uma única dose de ADR (Libby, Barra Funda, Brasil) 

ou SAL (NaCl a 0,15 M), 2,5 mg/kg, e.v. foi administrada pela veia peniana. Os 

animais não foram mais submetidos ao treinamento físico. 
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Delineamento experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática do protocolo experimental. 

 

Desta forma, os grupos Sedentários e Treinados foram subdivididos em 

quatro grupos: 

 

A. Grupo Controle não Treinado (CNT; n=06): receberam injeção de SAL;  

 

B. Grupo Adriamicina não Treinado (ADNT; n=07): receberam uma injeção de 

ADR; 

 

C. Grupo Controle Treinado (CT; n=06): animais submetidos ao treinamento 

físico prévio que receberam uma injeção de SAL; 

 

D. Grupo Adriamicina Treinado (ADT; n=08): animais submetidos ao 

treinamento físico prévio que receberam uma injeção de ADR.  

 

Após a administração de SAL ou ADR, os animais foram acompanhados por 

um período de 60 dias.  
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4.3 Padronização da dose de administração de adriamicina e do treinamento 

físico prévio  

 

 

Realizamos previamente um estudo piloto, no qual a faixa de peso inicial 

foi de 180-220 g, o período de treinamento físico prévio foi de oito semanas e a 

dose administrada de ADR foi semelhante à utilizada em trabalhos realizados 

anteriormente em nosso laboratório: 3,5 mg/kg, e.v (BARONI et al., 1999; 

BARONI et al., 2000; FRANCESCATO et al., 2011; GALLI et al., 2001). Nestes 

estudos, a droga foi administrada em ratos mais jovens e com menor peso 

corporal, porém devido ao período prolongado do protocolo de treinamento físico 

em nosso estudo, os animais tornaram-se mais velhos, aumentando a 

nefrotoxicidade da ADR (HAHN et al., 2004). Durante os 60 dias subsequentes à 

injeção de ADR, a mortalidade dos animais foi de 47%. Desta forma, solicitamos 

animais com faixa de peso inicial de 70-80 g para que o aumento de massa 

corporal e idade ao final do treinamento físico fossem mais adequados ao modelo 

experimental e reduzimos a dose de ADR para 2,5 mg/kg, e.v. e o período de pré-

condicionamento físico para quatro semanas. 

 

 

4.4 Peso corporal 

 

 

Durante o estudo, o acompanhamento do peso corporal foi realizado desde a 

primeira realização do teste progressivo para estimativa da Vmax, Pr e da MFEL até 

o final do experimento (60º dia após administração de ADR ou SAL). 

 

 

4.5 Quantificação da albumina nas amostras de urina 

 

 

Nos dias 6, 29 e 59 após injeção de ADR ou SAL, os animais foram colocados 

em gaiolas metabólicas e amostras de 24 h de urina foram coletadas para 

determinação da excreção urinária de albumina. As amostras foram conservadas em 
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azida sódica à temperatura de -20oC. O método de dosagem usado foi o 

eletroimunoensaio em gel de agarose desenvolvido por Laurell (1972) e adaptado 

por Coimbra et al. (1983). Foram utilizados neste procedimento anticorpo anti-

albumina de rato, soluções padrões contendo 0,04; 0,06 e 0,1 mg/mL de albumina 

de rato, agarose (Sigma Chemical Company, St. Louis, EUA) e tampão tris-acetato, 

pH=8,6. 

 

 

4.6 Avaliação da função renal 

 

 

As funções renais dos animais dos grupos controles e experimentais foram 

avaliadas no 60º dia após a administração de SAL ou ADR, pela quantificação da 

creatinina plasmática e urinária utilizando método colorimétrico e ácido pícrico como 

cromógeno (HAUGEN, 1953). Os animais foram anestesiados com tionembutal 

(40mg/Kg de peso corporal) e foi realizada a traqueostomia. Posteriormente, a aorta 

abdominal foi canulada para a coleta de sangue e a bexiga foi canulada para a 

coleta de urina. As amostras de sangue e urina foram utilizadas para as seguintes 

quantificações: 

• Fluxo urinário (V) 

• Osmolalidade urinária 

• Concentrações urinárias e plasmáticas de creatinina para determinação do 

da taxa de filtração glomerular (TFG) 

• Concentração de sódio (Na+) e potássio (K+) no plasma e na urina. 

Os dados obtidos foram usados para a avaliação dos parâmetros de função 

renal: 
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TFG=Ucreat X V/ Pcreat, onde 

 

                       TFG : taxa de filtração glomerular (mL/min/100 g de peso); 

                       Ucreat : concentração urinária de creatinina (mg/dL); 

                       V : fluxo urinário (mL/min/100 g de peso); 

                       Pcreat : = concentração plasmática de creatinina (mg/dL). 

 

FE=UNa+ X V/TGF X PNa+, onde 

 

                       FE : fração de excreção; 

                       UNa+ x V : carga excretada de sódio; 

                       TGF X PNa+ : carga filtrada de sódio. 

 

FE=UK+ X V/TGF X PK+, onde 

 

                       UK+ x V : carga excretada de potássio; 

                       TGF X PK+ : carga filtrada de potássio. 

 

As amostras de urina também foram coletadas neste período para análise de 

TGF-β e MCP-1. 

Posteriormente, os rins foram perfundidos com solução de PBS pH 7,4 (NaCl 

0,15 M e tampão PO4 0,01 M) e, em seguida, um rim foi perfundido com solução 

fixadora (paraformaldeído 4%). Fragmentos desse rim foram pós-fixados por 2 horas 

em solução de paraformaldeído 4% e em seguida, com solução de Bouin por 4 

horas. Posteriormente, esta solução foi trocada por solução de etanol 70% e foram 

feitas várias trocas até a retirada total do Bouin. Os fragmentos foram incluídos em 

parafina para a realização dos estudos de imuno-histoquímica e histologia. O outro 

rim perfundido apenas com PBS foi removido para preparação do lisado renal. Ao 

término da realização destes procedimentos, os animais foram sacrificados com 

excesso de anestésico.  
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4.6.1 Determinação do volume urinário, osmolalidade e das concentrações de 

Na+ e K+ 

 

 

O volume urinário dos animais foi mensurado em proveta graduada, após 

coleta de urina de 24 h em gaiolas metabólicas (60 dias após injeção de SAL ou 

ADR). A osmolalidade urinária foi determinada em osmômetro (The Advanced 

Osmometrer Modelo 3250; Advanced Instruments, Norwood, EUA), baseando-se no 

método do abaixamento do ponto de congelação. As concentrações de sódio (Na+) e 

potássio (K+), urinário e plasmático, foram analisadas pela técnica de medição por 

eletrodos de íons seletivos (9180 Analisador de Eletrólitos, Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Alemanha).  

 

 

4.7 Excreção urinária de MCP-1 e TGF-β  

 

 

As amostras de urina coletadas diretamente da bexiga foram tratadas com 

fluoreto de fenilmetilsulfonil (1mM) (PMSF, Sigma Chemical Co, St. Louis, EUA) e 

estocadas à -70oC. A quantificação de TGF-β e MCP-1 foi realizada por imunoensaio 

enzimático (ELISA) usando kit comercial (Promega Corporation, Madison, USA e 

Pierce, Rockford, USA, respectivamente). Os valores de TGF-β e MCP-1foram 

expressos em pg/mg de creatinina.  

 

 

4.8 Análise histológica e morfométrica 

 

 

Cortes (3 µm) dos rins dos animais dos grupos controles e experimentais 

foram corados com Tricrômio de Masson para análise do comprometimento 

glomerular e tubulointersticial sob microscopia de luz. As alterações glomerulares 

foram avaliadas por escores que refletem a extensão da lesão (Quadro 3), em 50 

glomérulos de cada rato, sendo os valores médios calculados por animal. As lesões 

tubulointersticiais do córtex renal foram avaliadas por meio da determinação da área 
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intersticial relativa no córtex renal em vinte campos consecutivos (0,1 mm2 cada) de 

cada rim. A área intersticial foi circundada manualmente e, em seguida, determinada 

por morfometria computacional (Axion versão 4.8.3, Zeiss, Alemanha) e os valores 

médios foram calculados por rim. 

 

Escores Análise histológica e imuno-histoquímica 

0 0% a 5% da área acometida 

1 Entre 5% e 25% da área acometida 

2 Entre 25% e 50% da área acometida 

3 Entre 50% e 75% da área acometida 

4 De 75% a 100% da área acometida 

 

Quadro 3 – Escore para análise de alterações histológicas e de 
imuno-histoquímica (KLIEM et al., 1996) 

 

 

4.9 Análise imuno-histoquímica 

 

 

Secções do tecido renal de 3 µm incluídos em parafina de todos os grupos de 

animais foram colocados em três banhos consecutivos de xilol, para a eliminação da 

parafina e em seguida colocados em três banhos de álcool em concentrações 

decrescentes para a hidratação do corte. As lâminas foram então incubadas por 10 

min em solução contendo azida sódica à 10% e água oxigenada à 30%, para 

bloqueio da atividade da peroxidase endógena. Logo após, foram lavadas em PBS 

por 5 min e os cortes incubados com os seguintes anticorpos primários: 

• Anti-desmina de rato: monoclonal (Dako, Glostrup, Dinamarca), incubação por 

60 min em temperatura ambiente (1/100). Este anticorpo foi utilizado para 

detecção de lesões dos processos podais; 

• Anti-fibronectina de rato: policlonal (Chemicon International, Temecula, EUA), 

incubação por 60 min em temperatura ambiente (1/500), para avaliação da 

acumulação de matriz extracelular nos glomérulos e na área tubulointersticial 

do córtex renal; 
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• Anti-ED1 de rato: monoclonal (Serotec, Oxford, Reino Unido), incubação por 

60 min em temperatura ambiente (1/1000), para verificação de infiltração de 

macrófagos no córtex renal. Este anticorpo reage com o antígeno 

citoplasmático presente no citoplasma de macrófagos e monócitos 

(DIJKSTRA et al., 1985). 

• Anti-alfa-actina de músculo liso (α-SMA) de rato: monoclonal (Dako, Glostrup, 

Dinamarca), incubado overnight à 4oC (1/1000). Anticorpo utilizado para 

detecção de alterações intersticiais no córtex renal. A proteína α-SMA em rim 

de roedores adultos é fisiologicamente expressa em células musculares das 

paredes das artérias e arteríolas renais, porém em condições patológicas, 

passa a ser expressa em células mesangiais glomerulares e em células 

intersticiais periglomerulares e peritubulares (BARNES et al.,1999; CAREY, A. 

V.; CAREY, R. M.; GOMEZ, 1992).  

• Anti-VEGF de rato: monoclonal (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), 

incubado overnight à 4oC (1/40). Anticorpo usado para avaliação da 

angiogênese no córtex renal. 

• Anti-aminopeptidase P (JG12) de camundongo: monoclonal (eBioscience, 

San Diego, EUA), incubação por 60 min em temperatura ambiente (1/1000). 

Utilizado como marcador de células endoteliais no córtex renal. 

• Anti-eNOS de camundongo: monoclonal (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, 

EUA), incubação por 60 min em temperatura ambiente (1/200). A eNOs é a 

principal enzima responsável pela produção de NO derivado do endotélio 

(FÖRSTERMANN; MÜNZEL, 2006). 

 

Após a lavagem em PBS, os cortes foram incubados com anticorpo 

secundário biotinilado anti-imunoglobulina (IgG) produzido em camundongo (1/200) 

(Vector Laboratories, Burlingame, EUA) no caso do anticorpo primário ter sido 

monoclonal ou em coelho (1/400) (Vector Laboratories, Burlingame, EUA), no caso 

do anticorpo primário ter sido policlonal (fibronectina), por 30 min à temperatura 

ambiente. O produto da reação foi detectado usando um complexo de avidina-

biotina-peroxidase (Vector Laboratories, Burlingame, EUA) e a cor foi revelada com 

3,3'-diaminobenzidina (DAB; Sigma Chemical Company, St Louis, EUA) e cloreto de 

níquel, na presença de água oxigenada. A contra-coloração foi realizada com 



Material e Métodos  |  47 

methylgreen e o material foi desidratado e montado. As ligações inespecíficas foram 

bloqueadas pela diluição dos anticorpos primários e secundários com solução de 

PBS, contendo albumina bovina 1%. 

A avaliação dos resultados da imunorreação para desmina, VEGF, 

fibronectina e JG12 nos glomérulos; VEGF, fibronectina e α-SMA na área 

tubulointersticial foi realizada determinando um escore médio por área de córtex 

renal (0,1 mm2) (30 campos consecutivos) e por glomérulo (50 glomérulos), para 

cada animal, usando escores que refletiam a extensão (porcentagem) da área 

marcada (Quadro 3). A análise da imunorreação para ED1 foi feita pela contagem 

das células positivas (macrófagos) por glomérulo e por área do córtex renal, e 

posteriormente determinado o número médio de células por campo e por glomérulo 

para cada rim. A densidade de capilares peritubulares no córtex renal foi estimada 

por meio da contagem do número de capilares observados por campo. O número 

médio de capilares peritubulares por 0,1 mm2 foi obtido após a contagem de 30 

campos consecutivos (MACHADO et al., 2012). Os resultados da imunorreação para 

eNOS nos glomérulos e na região tubulointersticial cortical foram avaliados por 

medida de porcentagem da área glomerular (30 glomérulos) e da área 

tubulointersticial no córtex renal (20 campos) positivamente marcadas, utilizando o 

programa NIH ImageJ software (Wayne Rasband, Research Services Branch, 

National Institute of Mental Health, Bethesda, EUA).  

 

 

4.10 Análises por Western blot 

 

 

As expressões de VEGF, eNOS e podocina foram avaliadas por Western blot 

nas amostras de tecidos renais do córtex e da medula externa renal dos animais, 60 

dias após a administração de SAL ou ADR. As amostras foram homogeneizados em 

2 mL de tampão de lise: Tris-HCl (50 mM, pH 7,4), NaCl (150 mM), Triton X-100 

(1%), dodecil sulfato de sódio (SDS; 0,1%), aprotinina (1 µg/mL), leupeptin (1 

µg/mL), fluoreto fenilmetilsulfonil (1 mM), ortovanato de sódio (1 mM, pH 10), 

pirofosfato de sódio (1 mM), fluoreto de sódio (25 mM), ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA 0,001 M, pH 8), à 4oC por 15 min à 10000 rpm. 



Material e Métodos  |  48 

Amostras do sobrenadante do lisado renal, contendo 30 µg de proteína, foram 

solubilizadas em tampão de amostra: Tris-HCl (62,5 mM, pH 6,8), glicerol (10%), 

SDS (2%), β-mercaptoetanol (5%) e azul de bromofenol; aquecidas à 100oC por 5 

min e aplicadas em gel de poliacrilamida à 10%. A dosagem de proteína nas 

amostras foi realizada pelo método de Bradford (1976). As amostras contendo 

proteínas foram transferidas do gel para a membrana de nitocelulose, sendo as 

membranas incubadas por 2 h em 30 mL de tampão de bloqueio [TPBSt: trizma 

base (0,05 M), NaCl (0,15 M), tween 20 (pH 7,6) e leite desnatado (5%)]. Em 

seguida, as membranas foram lavadas em tampão TBSt e incubadas overnight à 

4oC com os anticorpos primários: anti-VEGF de rato [monoclonal (1/250), Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, EUA], anti-eNOS de coelho [policlonal (1/500), Cell Signaling 

Technology, Danvers, EUA], anti-podocina de coelho [policlonal (1/500), Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, EUA] e anti--α1-tubulina [monoclonal (1/4000), Sigma 

Chemical Company, St Louis, EUA], como referência. Posteriormente, as 

membranas foram lavadas com TBSt e incubadas com anticorpos secundários anti-

IgG de camundongo (1/10000; Dako, Glostrup, Dinamarca) ou anti-IgG de coelho 

(1/5000; Dako, Glostrup, Dinamarca), por 1 h em temperatura ambiente. As 

membranas foram lavadas novamente e o resultado da reação detectado pelo 

Supersignal West Pico Chemiluminescent Substrate (Pierce Chemical, Rockford, 

EUA) e capturado por programa de imagem (Molecular Imaging Systems, Eastman 

Kodak Company, Rochester, EUA). A análise da densitometria das bandas foi 

realizada pelo programa NIH Image J software (Wayne Rasband, Research Services 

Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, EUA) e os resultados 

expressos como porcentagem em relação ao grupo controle CNT, que foi indicado 

como 100%. 

 

 

4.11 Quantificação da concentração de interleucina (IL)-1β em tecido renal 

 

 

Fragmentos do córtex e da medula externa renal dos animais foram 

homogeneizados em tampão de lise: Tris-HCl (50 mM, pH 7,4), NaCl (150 mM), 

Triton X-100 (1%), dodecil sulfato de sódio (SDS; 0,1%), aprotinina (1 µg/mL), 

leupeptin (1 µg/mL), fluoreto de fenilmetilsulfonil (1 mM), ortovanato de sódio (1mM, 
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pH 10), pirofosfato de sódio (1 mM), fluoreto de sódio (25 mM), ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA 0,001 M, pH 8), à 4oC por 15 min à 10000 rpm. Em seguida, A 

quantificação de IL-1β no sobrenadante foi realizada pelo método imunoenzimático 

(ELISA), utilizando kit comercial (R&D Systems Inc, Minneapolis, EUA), de acordo 

com as instruções do fabricante. A dosagem de proteínas nas amostras foi realizada 

pelo método de Bradford (1976). Os valores de IL-1β foram expressos em pg/mg de 

proteína. 

 

 

4.12 Análise estatística 

 

 

Para a comparação entre dois grupos, utilizou-se o Teste T não paramétrico 

com correção de Welch e Teste T paramétrico para comparação intra-grupo. A 

Análise de Variância (ANOVA) de duas vias com o teste de comparações múltiplas 

de Newman-Keuls foi utilizada para as variáveis cujos resíduos foram normalmente 

distribuídos [peso corporal, fração de excreção de potássio (FE K+), ED1, eNOS, 

VEGF (Western blot), podocina e JG12 (tubulointersticial)] ou que mostraram uma 

distribuição normal após a transformação em loge dos dados [creatinina plasmática 

(Pcreat), TFG, fração de excreção de sódio (FE Na+), albuminúria, MCP-1 e TGF-β) e 

os resultados expressos em média ± erro padrão da média (EPM). A normalidade 

dos resíduos e homocedasticidade de variâncias foram investigadas por meio dos 

gráficos de normalidade e de dispersão entre os resíduos em comparação com os 

valores observados (BARKER; SHAW, 2015). Para os dados em que os resíduos 

não foram normalmente distribuídos, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis com pós-

teste de Dunn para comparações múltiplas, com resultados expressos em mediana 

e intervalos interquartis (25-75%). As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o programa STATISTICA versão 10 (StatSoft, Tulsa, EUA). Os gráficos 

foram construídos utilizando GraphPad Prism versão 6.0 para Windows (GraphPad 

Software, La Jolla, EUA). O nível de significância estatística foi estabelecido em 

p<0,05. 
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5 RESULTADOS 
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5.1 Peso corporal 

 

 

Durante a realização do primeiro teste de Vmax e da Pr, não houve diferença 

estatística no peso corporal entre os grupos Sedentários e Treinados (129,4 ± 4,61 g 

e 143,1 ± 4,89 g, respectivamente). No início e na primeira semana do treinamento 

físico prévio, observou-se diferença de ganho médio de peso corporal entre os dois 

grupos. Porém, nas semanas subsequentes, o ganho de peso entre os grupos foi 

similar até o fim do protocolo de atividade física (Figura 3A). No dia do segundo 

teste para verificação da Vmax e da Pr, não foi observada diferença entre a média 

de peso corpóreo entre os grupos Sedentários (437,3 ± 10,97 g) e Treinados (434,8 

± 8,52 g). Após a administração de SAL ou ADR, houve redução do peso corporal 

dos grupos que receberam ADR (ADNT e ADT) em relação aos seus respectivos 

controles (CNT e CT, respectivamente), nos períodos mais tardios (45º e 60º dias) 

(Figura 3B).  
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Figura 3 – Peso corporal dos grupos Sedentários (n=13) e Treinados (n=14) durante o 
período de treinamento físico prévio (A) e peso corporal dos animais dos 
grupos: Controle Não Treinado (CNT) (n=6), Controle Treinado (CT) (n=6), 
Adriamicina Não Treinado (ADNT) (n=7) e Adriamicina Treinado (ADT) (n=8), 
após a administração de salina (SAL) ou adriamicina (ADR) (B). Os pontos 
representam as médias ± SEM. *p<0,05 versus Sedentários em (A); *p<0,05 
versus CNT e §p<0,05 versus ADNT em (B). 

 

A 
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5.2 Velocidade da MFEL e avaliação da capacidade aeróbia 

 

 

A velocidade média para início do treinamento físico encontrada após a 

realização da MFEL foi de 18,64 ± 1,1 m/min para o grupo Sedentários e 18,61 ± 

0,95 m/min para o grupo Treinados. Posteriormente ao teste de MFEL, somente o 

grupo Treinados realizou o treinamento físico. Os dados referentes à capacidade 

aeróbia dos animais sedentários não foram demonstrados, já que nove ratos deste 

grupo (69,2%) recusaram-se a correr na esteira rolante durante a realização do 

segundo teste de Vmax e da Pr. A Vmax e a distância percorrida dos animais do 

grupo Treinados não foram alteradas entre o primeiro e o segundo teste para 

estimativa da Vmax e da Pr (Figura 4 e Figura 5), porém verificou-se ganho de peso 

corporal entre o período de realização dos dois testes (ganho médio de 0,28 Kg) e 

aumento de desempenho aeróbio destes animais, proporcionado pelo treinamento 

físico (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Velocidade máxima (Vmax) dos animais do grupo Treinados (n=14) antes do 
treinamento físico (Pré-treinamento) e quatro semanas após a corrida em 
esteira rolante (Pós-treinamento). 
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Figura 5 – Distância percorrida pelos animais do grupo Treinados (n=14) durante dois 
períodos: primeiro teste progressivo para estimativa da Vmax e da Pr, realizado 
previamente ao programa de treinamento físico (Pré-treinamento); e segundo 
teste progressivo para estimativa da Vmax e da Pr, feito após quatro semanas 
de corrida em esteira rolante (Pós-treinamento). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Desempenho aeróbio dos animais do grupo Treinados (n=14) antes do 
treinamento físico (Pré-treinamento) e quatro semanas após a corrida em 
esteira rolante (Pós-treinamento). **p<0,01 versus Pré-treinamento.  
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5.3 Função renal 

 

 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros funcionais renais dos animais 60 dias 

após administração de SAL ou ADR. Elevação da creatinina plasmática e redução 

da taxa de filtração glomerular foram observadas no grupo ADNT. O treinamento 

físico prévio preveniu estas alterações. Não houve diferença no volume urinário, 

osmolalidade urinária, fração de excreção de sódio e potássio dos diferentes grupos. 

 

Tabela 1 – Parâmetros funcionais dos animais dos grupos controles e 
experimentais, 60 dias após as injeções e.v. de salina ou 
adriamicina. 

 CNT CT ADNT ADT 

Pcreat (mg/dL) 0,50±0,01 0,52± 0,03 1,43±0,17* 0,78±0,12# 

TFG (mL/min/100g) 0,41±0,01 0,42±0,07 0,23±0,01** 0,35±0,04# 

VU (mL/24h) 16,0  

(13,3; 18,0) 

11,6  

(9,8; 16,0) 

22,5  

(15,5; 41,3) 

18,5  

(10,2; 26;5) 

Uosm 

(mOsm/kgH2O) 

1426 

(1219;1861) 

1655 

(1464;1883) 

1209 

(647;1329)  

1273 

(696;1707) 

FENa+(%) 0,18±0,06 0,19±0,04 0,36±0.08 0,21±0,06 

FEK+(%) 19,75±1,52 23,25±3,39 34,86±4,77 28,14±5,48 

CNT= Controle não Treinado (n=6), CT= Controle Treinado (n=6), ADNT= Adriamicina não 
Treinado (n=7), ADT= Adriamicina Treinado (n=8); Pcreat= creatinina plasmática; TFG= taxa 
de filtração glomerular; VU= volume urinário; Uosm= osmolalidade urinária; FENa

+ = fração de 
excreção de sódio; FEK

+ = fração de excreção de potássio. Pcreat, TFG, FEK
+ e FENa

+
 estão 

expressos em média±SEM. A Uosm e a VU estão expressas como mediana e percentis 
(25%; 75%). *p<0,05 e **p<0,01 em comparação com o grupo CNT, #p<0,05 em 
comparação com o grupo ADNT. 
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5.4 Albuminúria 

 

 

Ambos os grupos de animais experimentais apresentaram um aumento 

significativo da excreção urinária de albumina no 7º, 30º e 60o dias após a 

administração de ADR em relação aos seus grupos controles, porém esta elevação 

foi menos intensa nos animais submetidos à atividade física prévia no 7º e 30º dias 

após o tratamento. No 60º dia, observou-se uma tendência à redução da albuminúria 

no grupo ADT em relação ao grupo ADNT (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Excreção urinária de albumina (Ualb) nos grupos controles e experimentais, (A) 
sete dias após administração de SAL ou ADR; (B) 30 dias após injeção de SAL 
ou ADR; (C) 60 dias após administração de SAL ou ADR. CNT= controle não 
treinado (n=6), CT= controle treinado (n=6), ADNT= adriamicina não treinado 
(n=7), ADT= adriamicina treinado (n=8). Os dados estão expressos em 
média±SEM. **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 e §§p<0,01 versus CT; #p<0,05 
versus ADNT.  

60º dia 

30º dia 7º dia 
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5.5 Excreção urinária de MCP-1 e TGF-β 

 

 

A excreção urinária de MCP-1 e TGF-β foi maior nos animais que receberam 

ADR em comparação com os grupos controles. No entanto, o aumento de MCP-1 na 

urina foi menos intenso nos animais que realizaram treinamento físico prévio à 

administração de ADR. Houve uma tendência à redução das alterações de excreção 

urinária de TGF-β no grupo ADT em relação ao grupo ADNT (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Excreção urinária de MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) (A) e TGF-β 
(transforming growth factor β) (B), nos grupos controles e experimentais. CNT= 
controle não treinado (n=6), CT= controle treinado (n=6), ADNT= adriamicina não 
treinado (n=7), ADT= adriamicina treinado (n=8). Os dados estão expressos em 
média±SEM. **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 e §§p<0,01 versus CT; #p<0,05 
versus ADNT.  
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5.6 Avaliação histológica 

 

 

Os resultados referentes à avaliação histológica do córtex renal estão 

apresentados na Figura 9. A presença de lesões glomerulares com expansão da 

área mesangial e alargamento da área intersticial com infiltrado inflamatório e fibrose 

foi observada no córtex renal dos animais tratados com ADR. A análise morfométrica 

revelou que houve aumento da área intersticial relativa do córtex renal em ambos os 

grupos tratados com ADR, que foi menos intenso nos animais do grupo ADT.  
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Figura 9 –  Secções histológicas coradas com Tricrômio de Masson representativas dos 
grupos CNT (A), CT (B), ADNT (C), ADT (D). Note que as lesões 
túbulointersticias são mais intensas em (C) do que em (D). A barra indica 20 
µm. Escore para lesão glomerular (E) e área intersticial relativa (F) dos grupos 
Controle não Treinado (CNT) (n=6), Controle Treinado (CT) (n=6), 
Adriamicina não Treinado (ADNT) (n=7) e Adriamicina Treinado (ADT) (n=8), 
60 dias após administração de SAL ou ADR. Os dados estão expressos como 
mediana e percentis (25%; 75%) em (E) e como média±SEM em (F). **p<0,01 
versus CNT; §§p<0,01 versus CT; ##p<0,01 versus ADNT.  
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5.7 Análise imuno-histoquímica 

 

 

A avaliação da expressão de desmina foi realizada 60 dias após a 

administração de SAL ou ADR no intuito de analisar a integridade dos processos 

podais das células epiteliais dos glomérulos renais dos animais. A desmina é um 

marcador sensível de lesão dos processos podais. O treinamento físico prévio 

atenuou a elevação da expressão de desmina na região periférica do tufo glomerular 

observada nos animais tratados com ADR (Figura 10). 

A imunolocalização de células ED1 positivas evidenciou aumento do número 

de macrófagos (Figura 11) nos glomérulos e no córtex renal em ambos os grupos 

de animais que receberam ADR. Contudo, o pré-condicionamento físico reduziu 

esse aumento induzido pela administração de ADR. 

A Figura 12 ilustra a imunomarcação para fibronectina no córtex renal. 

Elevação significativa da expressão de fibronectina foi observada nos glomérulos do 

grupo ADNT e na região tubulointersticial do córtex renal em ambos os grupos de 

animais tratados com ADR. Contudo, o aumento da expressão deste marcador na 

área tubulointersticial do córtex renal foi menor nos animais do grupo ADT em 

relação ao observado nos animais do grupo ADNT.  

A imunolocalização para α-SMA (Figura 13) evidenciou aumento da reação 

no córtex renal dos animais do grupo ADNT em relação aos do grupo controle. Este 

aumento não foi observado nos animais tratados com ADR que foram submetidos ao 

treinamento físico prévio. 

Análise da expressão de VEGF e eNOS está apresentada nas Figuras 14 e 15, 

respectivamente. Foram observadas reduções de ambos os marcadores nos glomérulos 

e na área tubulointersticial dos grupos de animais tratados com ADR. A atividade física 

prévia foi capaz de atenuar estas alterações no compartimento tubulointersticial. 

Os resultados referentes à quantificação por escore da área glomerular 

preenchida por capilares glomerulares e ao número de capilares peritubulares no córtex 

renal, avaliados pela expressão de aminopeptidase P (JG12) (Figura 16), mostraram 

que houve redução da expressão deste marcador nos glomérulos e diminuição 

significativa do número de capilares peritubulares corticais nos animais expostos à 

ADR. No entanto, a redução do número de capilares peritubulares foi menor no córtex 

renal dos animais que realizaram exercício físico prévio à administração de ADR. 
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Figura 10 – Imuno-histoquímica para desmina nos glomérulos dos grupos (A) CNT, (B) CT, 
(C) ADNT e (D) ADT. Observar que a expressão de desmina na região 
periférica do tufo glomerular é maior em (C) do que em (D). A barra indica 20 
µm. Escore para desmina na periferia glomerular (E), 60 dias após 
administração de SAL ou ADR. CNT - Controle não Treinado (n=6); CT - 
Controle Treinado (n=6); ADNT - Adriamicina não Treinado (n=7); ADT - 
Adriamicina Treinado (n=8). Os dados estão expressos como mediana e 
percentis (25%; 75%) em (E). **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 versus CT; 
#p<0,05 versus ADNT.  



Resultados  |  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Imunolocalização de células ED1-positivas (macrófagos) no córtex renal em (A) 
CNT, (B) CT, (C) ADNT e (D) ADT e quantificação nos glomérulos (E) e no 
compartimento túbulointersticial (F) dos grupos Controle não Treinado (CNT) 
(n=6), Controle Treinado (CT) (n=6), Adriamicina não Treinado (ADNT) (n=7) e 
Adriamicina Treinado (ADT) (n=8), 60 dias após administração de SAL ou ADR. 
A barra indica 20 µm. Resultados expressos em média±SEM. *p<0,05 e 
**p<0,01 versus CNT; §p<0,05 versus CT; #p<0,05 versus ADNT.  
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Figura 12 – Imunolocalização de fibronectina no córtex renal dos grupos (A) CNT, (B) CT, 
(C) ADNT e (D) ADT. A barra indica 20 µm. Escore para fibronectina nos 
glomérulos (E) e na região tubulointersticial do córtex renal (F) dos grupos 
Controle não Treinado (CNT) (n=6), Controle Treinado (CT) (n=6), Adriamicina 
não Treinado (ADNT) (n=7) e Adriamicina Treinado (ADT) (n=8), 60 dias após 
administração de SAL ou ADR. Os dados estão expressos como mediana e 
percentis (25%; 75%). *p <0,05 e **p<0,01 versus CNT; §§p<0,01 versus CT; 
#p<0,05 versus ADNT.  
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Figura 13 – Imunorreação para α-SMA no córtex renal nos grupos (A) CNT, (B) CT, (C) 
ADNT e (D) ADT. A barra indica 20 µm. Escore para α-SMA na área 
tubulointersticial do córtex renal em (E), 60 dias após administração de SAL 
ou ADR. CNT - Controle não Treinado (n=6); CT - Controle Treinado (n=6); 
ADNT - Adriamicina não Treinado (n=7); ADT - Adriamicina Treinado (n=8). 
Os dados estão expressos como mediana e percentis (25%; 75%) em (E). 
**p<0,01 versus CNT. 
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Figura 14 – Imunolocalização para VEGF no córtex renal dos animais dos grupos (A) CNT, 
(B) CT, (C) ADNT e (D) ADT. A barra indica 20 µm. Escore para a expressão 
de VEGF por glomérulo (E) e na região tubulointersticial dos grupos controles e 
experimentais, 60 dias após a administração de SAL ou ADR. CNT - Controle 
não Treinado (n=6); CT - Controle Treinado (n=6); ADNT - Adriamicina não 
Treinado (n=7); ADT - Adriamicina Treinado (n=8). Os dados estão expressos 
como mediana e percentis (25%; 75%). *p <0,05 e **p<0,01 versus CNT; 
§p<0,05 versus CT; #p<0,05 versus ADNT.  
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Figura 15 – Imunolocalização para eNOS no córtex renal dos animais dos grupos (A) CNT, 
(B) CT, (C) ADNT e (D) ADT. A barra indica 20 µm. Porcentagem da área 
glomerular (E) e da área tubulointersticial (F) ocupadas por marcação positiva 
para eNOS, 60 dias após a administração de SAL ou ADR. CNT - Controle não 
Treinado (n=6); CT - Controle Treinado (n=6); ADNT - Adriamicina não 
Treinado (n=7); ADT - Adriamicina Treinado (n=8). Resultados expressos em 
média±SEM. **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 e §§p<0,01 versus CT; #p<0,05 
versus ADNT.  
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Figura 16 – Imunorreação para JG12 no córtex renal dos animais dos grupos (A) CNT, (B) 
CT, (C) ADNT e (D) ADT. A barra indica 20 µm. Escore para a expressão de 
JG12 por glomérulo (E) e número de capilares peritubulares corticais em (F), 
60 dias após a administração de SAL ou ADR. CNT - Controle não Treinado 
(n=6); CT - Controle Treinado (n=6); ADNT - Adriamicina não Treinado (n=7); 
ADT - Adriamicina Treinado (n=8). Os dados estão expressos como mediana e 
percentis (25%; 75%) em (E) e como média±SEM em (F). *p <0,05 e **p<0,01 
versus CNT; §p<0,05 e §§p<0,01 versus CT; ##p<0,05 versus ADNT. 
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5.8 Análises por Western blot 

 

 

As expressões de podocina, VEGF e eNOS no tecido renal também foram 

avaliadas por Western blot (Figuras 17, 18 e 19, respectivamente). As expressões 

de podocina e de eNOs estavam diminuídas em ambos os grupos de animais que 

receberam ADR. Contudo, o pré-condicionamento físico atenuou estas alterações. 

Os resultados mostraram também que houve redução da expressão de VEGF no 

grupo ADNT em relação ao seu grupo controle (CNT) e em relação ao grupo ADT. O 

treinamento físico preveniu esta redução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Expressão de podocina avaliada por Western blot no tecido renal (A) dos 
animais dos grupos CNT (banda 1), CT (banda 2), ADNT (banda 3) e ADT 
(banda 4), 60 dias após administração de SAL ou ADR. (B) Análise da 
densitometria das bandas de podocina. A razão densitométrica entre as 
bandas de podocina e de α1-tubulina foi calculada e os dados foram 
expressos em comparação ao grupo controle (CNT), com o valor médio 
designado como 100%. CNT - Controle não Treinado (n=5); CT - Controle 
Treinado (n=5); ADNT - Adriamicina não Treinado (n=6); ADT - Adriamicina 
Treinado (n=6). **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 versus CT; #p<0,05 versus 
ADNT. 
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Figura 18 – Expressão de VEGF avaliada por Western blot no córtex renal e na medula 
externa (A) dos animais dos grupos CNT (banda 1), CT (banda 2), ADNT 
(banda 3) e ADT (banda 4), 60 dias após administração de SAL ou ADR. (B) 
Análise da densitometria das bandas de VEGF. A razão densitométrica entre 
as bandas de VEGF e de α1-tubulina foi calculada e os dados foram 
expressos em comparação ao grupo controle (CNT), com o valor médio 
designado como 100%. CNT - Controle não Treinado (n=5); CT - Controle 
Treinado (n=5); ADNT - Adriamicina não Treinado (n=6); ADT - Adriamicina 
Treinado (n=7). **p<0,01 versus CNT; #p<0,05 versus ADNT. 
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Figura 19 – Expressão de eNOS avaliada por Western blot no córtex renal e na medula 
externa (A) dos animais dos grupos CNT (banda 1), CT (banda 2), ADNT 
(banda 3) e ADT (banda 4), 60 dias após administração de SAL ou ADR. (B) 
Análise da densitometria das bandas de eNOS. A razão densitométrica entre 
as bandas de eNOS e de α1-tubulina foi calculada e os dados foram 
expressos em comparação ao grupo controle (CNT), com o valor médio 
designado como 100%. CNT - Controle não Treinado (n=5); CT - Controle 
Treinado (n=5); ADNT - Adriamicina não Treinado (n=6); ADT - Adriamicina 
Treinado (n=7). **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 versus CT; ##p<0,01 versus 
ADNT. 
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5.9 Quantificação de IL-1β no tecido renal 

 

 

A quantificação de IL-1β no tecido renal por ELISA evidenciou aumento dos 

níveis desta citocina no córtex e medula externa renal nos ratos que receberam 

ADR, no entanto o treinamento físico prévio foi capaz de reduzir esta elevação 

(Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Níveis de IL-1β no córtex e medula externa renal dos animais dos grupos CNT 
(n=6), CT (n=6); ADNT (n=7) e ADT (n=8), 60 dias após administração de SAL 
ou ADR. Os dados estão expressos como média±SEM. CNT - Controle não 
Treinado; CT - Controle Treinado; ADNT - Adriamicina não Treinado; ADT - 
Adriamicina Treinado (n=6). **p<0,01 versus CNT; §p<0,05 versus CT; #p<0,05 
versus ADNT. 
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6 DISCUSSÃO 
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Neste estudo foi avaliada a influência do treinamento físico prévio na evolução 

da lesão renal induzida por ADR em ratos. Os animais realizaram quatro semanas 

de corrida em esteira rolante e posteriormente receberam uma dose única e.v. de 

ADR. Eles foram acompanhados desde o início do treinamento físico até 60 dias 

após a administração do quimioterápico. Nas primeiras semanas de atividade física, 

o peso corporal do grupo de animais em treinamento era maior do que o grupo de 

animais sedentários, porém o ganho de massa corporal tornou-se semelhante entre 

os dois grupos nas duas semanas finais de treinamento físico. Estudos que 

utilizaram protocolos de treinamento aeróbio (natação e corrida em esteira rolante) 

com períodos maiores (oito a doze semanas) evidenciaram redução do peso 

corporal dos animais treinados em relação aos animais sedentários (MOURÃO et al., 

2014; PASSOS et al., 2016; SCARIOT et al., 2016). Vários estudos têm mostrado 

que a atividade física é capaz de provocar alterações do peso corporal e adaptações 

metabólicas tanto em animais quanto em humanos (DROSTE et al., 2007; MELZER 

et al., 2016; MOURÃO et al., 2014; PASSOS et al., 2016). O modelo de treinamento 

realizado neste estudo utilizou duas intensidades de estímulo (END1 e END2) com o 

objetivo de obter o desenvolvimento da capacidade aeróbia (DE ARAÚJO et al., 

2012) e o período de quatro semanas de treinamento físico foi adequado para 

melhora do desempenho aeróbio dos animais, conforme verificado nos resultados do 

teste progressivo para estimativa da Pr. 

Os animais apresentaram redução de peso corporal após a administração de 

ADR em relação aos grupos controles nos períodos mais tardios. Estes resultados 

estão de acordo com experimentos realizados por outros pesquisadores 

(ESCRIBANO et al., 2014; ULU et al., 2008). A perda de massa corporal é uma das 

características associadas à citotoxicidade provocada pela ADR (BERTANI et al, 

1982; DEEPA; VARALAKSHMI, 2005).  

A avaliação da função renal pelos níveis de creatinina plasmática e pela TFG 

evidenciou elevação da creatinina plasmática e queda da TFG nos animais que 

receberam ADR. Contudo, o treinamento físico prévio foi capaz de prevenir estas 

alterações. Os efeitos benéficos do pré-condicionamento físico na redução da 

creatinina plasmática também foram observados em modelos de lesão renal 

provocada pela isquemia e reperfusão renal e de nefropatia diabética induzida por 

estreptozotocina (LEE; PARK; KIM, 2013; SILVA et al., 2012). A prática da atividade 

física está também associada com a melhora da função renal após o 
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desenvolvimento de doença renal progressiva (HAWKINS et al., 2011; ROBINSON-

COHEN et al., 2014). Em um estudo de coorte realizado com pacientes que 

possuíam doença renal progressiva foi observado que níveis elevados de atividade 

física estavam relacionados com menor redução da TFG nestes indivíduos 

(ROBINSON-COHEN et al., 2014). Chen et al. (2014) observaram que o ritmo de 

filtração glomerular foi restaurado aos valores próximos aos normais, em ratos que 

realizaram treinamento aeróbio (natação ou corrida em esteira rolante) durante onze 

semanas após exposição à ADR. No presente estudo, não foi observada variação de 

volume urinário, osmolalidade urinária, fração de excreção de sódio e fração de 

excreção de potássio entre os grupos controles e experimentais.  

Os resultados deste estudo mostraram também que o pré-condicionamento 

físico atenuou significativamente o aumento dos níveis de albumina na urina dos 

animais no primeiro mês após a administração de ADR e promoveu tendência à 

diminuição aos 60 dias após a administração desse quimioterápico. Considerando 

este achado, foram analisados os efeitos do exercício físico prévio nos componentes 

da barreira de filtração, utilizando os marcadores: aminopeptidase P, desmina e 

podocina. Os animais expostos à ADR apresentaram expressão reduzida de 

aminopeptidase P e podocina no córtex renal e aumentada de desmina na periferia 

do tufo glomerular. A aminopeptidase P é um marcador de endotélio vascular e no 

rim sua expressão é observada especificamente nas células endoteliais 

glomerulares e tubulointersticiais (SUN et al., 2012). A desmina é normalmente 

expressa somente em células mesangiais, sendo a expressão desse marcador na 

região periférica do tufo glomerular relacionada com a lesão dos processos podais 

(COIMBRA et al., 2000). A podocina é uma proteína de membrana, expressa 

normalmente nas células dos processos podais (BOUTE et al., 2000; SCHWARZ et 

al., 2001). Camundongos deficientes de podocina desenvolvem proteinúria maciça e 

morrem dias após o nascimento por alterações precoces da barreira de filtração 

glomerular (ROSELLI et al., 2004). Alterações na expressão de desmina e podocina 

associadas com a lesão de podócitos na nefropatia por ADR foram observadas em 

outros estudos (FRANCESCATO et al., 2011; WANG; LIU; SUN, 2013). Agrawal et 

al. (2013) constataram que a redução da expressão de podocina está relacionada 

com a severidade da proteinúria na glomeruloesclerose segmentar e focal. No 

presente estudo, o pré-condicionamento físico não reduziu a perda de células 

endoteliais glomerulares, mas atenuou a expressão de desmina na região periférica 
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do tufo glomerular e a redução da expressão de podocina no córtex renal dos 

animais que receberam ADR, evidenciando o efeito protetor da atividade física na 

lesão dos processos podais induzida pela ADR. A redução da lesão dos podócitos 

pode explicar a melhora da TFG e a redução da albuminúria observada nestes 

animais, uma vez que os podócitos participam da barreira de filtração glomerular e 

que a sua perda pode provocar redução da seletividade do processo de filtração 

glomerular (SHANKLAND, 2006; WANG; LIU; SUN, 2013).  

Evidências experimentais demonstraram que a proteinúria participa 

ativamente na lesão tubulointersticial observada no modelo de nefropatia por ADR 

(BARONI et al., 1999; BARONI et al., 2000). Cianciolo et al. (2013) investigaram os 

processos moleculares envolvidos na lesão renal provocada pela albuminúria por 

meio de biomarcadores urinários e constataram que a albuminúria severa precede 

as lesões dos túbulos renais em animais injetados com ADR. Proteínas filtradas 

podem ser tóxicas para as células tubulares (GALLI et al., 2001). Diversos estudos 

experimentais demonstraram que a exposição de células dos túbulos proximais a 

diferentes proteínas, como albumina, transferrina e IgG, induz o aumento da 

produção de substâncias vasoativas e citocinas por estas células, como exemplo, o 

MCP-1, promovendo infiltração de células inflamatórias no compartimento intersticial 

(ZOJA; BENIGNI; REMUZZI, 2004; TANG et al., 2002; ZOJA et al., 1995; ZOJA et 

al., 1998). No presente estudo foi constatada a elevação do número de macrófagos 

no córtex renal dos animais tratados com ADR, sendo menos intensa nos animais 

exercitados. A redução destas células inflamatórias no córtex renal esteve associada 

com a diminuição da expressão de IL-1β no córtex e medula externa e dos níveis 

urinários de MCP-1 nestes animais. A prática de atividade física está relacionada 

com a redução da inflamação em patologias renais e não renais. A diminuição da 

infiltração de macrófagos e da expressão de citocinas inflamatórias, como IL-1β, IL-

16 e TNF-α, foi observada em tecido aórtico em modelos animais de aterosclerose 

diabética e de inflamação nas artérias em ratos idosos que realizaram exercício 

aeróbio (KADOGLOU et al., 2013; LESNIEWSKI et al., 2011). Miyagi et al. (2014) 

constataram que o pré-condicionamento físico foi capaz de atenuar a lesão renal 

aguda induzida por cisplatina ao reduzir a produção local de IL-16 e elevar a 

produção de uma enzima antioxidante, a heme oxigenase-1 (HO-1), atenuando 

desta forma, o processo inflamatório renal,.  
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O MCP-1 é uma citocina importante na regulação da migração e ativação de 

macrófagos/monócitos, agindo por meio da ligação com o receptor CCR2. 

(DESHMANE et al., 2009; KITAGAWA et al., 2004). Várias evidências experimentais 

mostram que o MCP-1 urinário resulta da sua produção renal e não do plasma 

(MORIIA et al., 2003; WADA et al., 1996). Em um estudo realizado por Eardley et al. 

(2006) foi observado uma associação entre os níveis de MCP-1 urinário, a 

albuminúria e o número de macrófagos intersticiais em pacientes com doença renal 

progressiva. No presente estudo, a redução dos marcadores de inflamação nos 

animais que realizaram treinamento físico prévio à injeção de ADR também esteve 

relacionada à atenuação da albuminúria observada já na primeira semana após a 

administração deste quimioterápico. 

Nos glomérulos, também foi constatado aumento do número de macrófagos 

nos grupos de animais que receberam ADR em relação aos grupos controles, que 

foi menor nos animais que realizaram treinamento físico prévio. No entanto, essas 

alterações foram discretas. Pequenas alterações na quantidade de macrófagos nos 

glomérulos foram encontradas também em estudos que utilizaram este modelo de 

desenvolvimento de doença renal progressiva (FRANCESCATO et al., 2011; HE et 

al., 2011). Lee e Harris (2011) constataram que no modelo de nefropatia induzida 

por ADR, a infiltração de macrófagos é mais intensa na região túbulointersticial do 

córtex renal, sendo discreta nos glomérulos. Contudo, foram detectadas, no estudo 

histológico realizado no presente estudo, lesões glomerulares caracterizadas 

principalmente pela expansão de matriz mesangial em ambos os grupos de animais 

tratados com ADR. Um dos possíveis mecanismos responsáveis por este evento é a 

desorganização estrutural do citoesqueleto, com perda de podócitos e produção da 

citocina pro-fibrótica TGF-β pelas células mesangiais (FINER et al., 2012; POZZI, 

2012). O aumento dos níveis urinários de TGF-β observado nesses animais confirma 

esta hipótese. 

O acúmulo de matriz extracelular possui estreita relação com a progressão da 

doença renal e reflete a fibrose tecidual (EDDY, 2014; MENG; NIKOLIC-

PATERSON; LAN, 2016). Portanto, os efeitos do exercício físico sobre este aspecto 

foram também avaliados nesse estudo. Nos glomérulos, os estudos histológicos não 

evidenciaram diferença estatística entre as lesões dos grupos de animais tratados 

com ADR. No entanto, elevação da expressão de fibronectina foi observada apenas 

nos glomérulos do grupo ADNT em relação ao seu respectivo grupo controle (CNT). 
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As avaliações morfométricas e imuno-histoquímicas evidenciaram aumento da área 

intersticial relativa e da expressão de fibronectina na região tubulointersticial do 

córtex renal dos animais tratados com ADR. Estas alterações foram menos intensas 

nos animais submetidos ao pré-treinamento físico. A fibronectina é a primeira 

proteína de matriz intersticial a ser depositada no processo de fibrogênese, atuando 

como âncora para a deposição de outras proteínas, além de ter efeito quimiotático 

para fibroblastos (EDDY, 1996; SHUI et al., 2006). Amaral et al. (2016) 

demonstraram que a atividade física prévia e posterior à indução de diabetes em 

ratos reduziu a expressão de fibronectina nos glomérulos e associaram este achado 

com a diminuição da expressão de TGF-β nos rins destes animais.  

Expressão elevada de TGF-β é uma característica comumente observada nos 

rins de roedores com nefropatia induzida por ADR (BARONI et al., 2000; PENG et 

al., 2012; XU, Yixiao et al., 2016). Finer et al. (2012) demonstraram que o TGF-β é 

um dos principais mediadores da expansão da matriz extracelular observada nos 

glomérulos e nos túbulos renais neste modelo, utilizando um inibidor do receptor de 

TGF- β. Evidências experimentais indicam que os níveis urinários de TGF-β refletem 

sua síntese renal e não plasmática (FREITAS et al., 1998; NOH; WIGGING; PHAN, 

1993). No presente estudo, houve elevação dos níveis urinários de TGF-β em 

ambos os grupos que receberam ADR, sendo verificada uma tendência à atenuação 

desta alteração nos animais que realizaram treinamento físico prévio.  

Em patologias renais associadas com proteinúria, as células tubulares renais 

passam por um processo de transdiferenciação, modificando sua função e seu 

fenótipo, passando a produzir substâncias inflamatórias, mediadores fibrogênicos 

(TGF-β) e proteínas constituintes da matriz extracelular, como colágeno tipo I, tipo IV 

e fibronectina, após a captação de proteínas (ABBATE; ZOJA; REMUZZI; 2006; ABE 

et al., 2004; BURTON et al., 1996; ZOJA; ABBATE; REMUZZI, 2015). Além disso, o 

próprio TGF- β pode estimular a transdiferenciação de vários tipos de células, como 

células tubulares e fibroblastos ativados, que por sua vez, começam a expressar α-

SMA, tornando-se capazes de elevar a produção de componentes da matriz 

extracelular (SEBE et al., 2008; LIU, 2011). No presente estudo, foi observada 

elevação da expressão de α-SMA apenas no grupo que recebeu ADR e que não 

realizou treinamento físico prévio.  

Aumento da área intersticial relativa cortical foi detectado já no sétimo dia, 

após administração de ADR com elevações progressivas no 14º e 28º dias em 
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camundongos (KAIRAITIS et al., 2005). Peng et al. (2012), utilizando um protocolo 

de natação como atividade aeróbia, durante 11 semanas após a administração de 

ADR em ratos, observaram redução da deposição de colágeno no interstício cortical 

renal destes animais e supressão da transdiferenciação em miofibroblastos das 

células mesangiais. No presente estudo, a redução de alterações da área intersticial 

relativa e da expressão de fibronectina no córtex renal dos animais submetidos ao 

treinamento físico prévio à injeção de ADR estava associada com a diminuição de 

marcadores inflamatórios e níveis urinários de MCP-1 (GLASSOCK, 2016; WANG et 

al., 2016; WYNN, 2008). A ausência de diferença estatisticamente significante da 

expressão de α-SMA entre os animais previamente treinados à administração de 

ADR e seu respectivo grupo controle (CNT), associada com a tendência de 

diminuição dos níveis urinários de TGF- β nos animais do grupo ADT em relação aos 

animais do grupo ADNT podem ter contribuído para a menor deposição de matriz 

extracelular no córtex renal nestes animais. Além disso, as reduções das alterações 

da expressão de VEGF e eNOS nos animais que realizaram exercício aeróbio prévio 

à lesão por ADR devem estar contribuindo também para a diminuição das lesões 

tubulointersticiais. 

As disfunções endoteliais são características relevantes da doença renal 

progressiva, sendo as alterações da expressão de VEGF e a redução da 

biodisponibilidade de NO, eventos importantes relacionados com estas disfunções 

(FUTRAKUL et al., 2008; GOLIGORSKY, 2015; KANG et al., 2002; LEE et al., 2016). 

O VEGF configura-se como um potente fator angiogênico e o NO derivado do 

endotélio, produzido pela eNOS, participa também da angiogênese e remodelação 

vascular (FERRARA; KERBEL, 2005; MORAES et al., 2014). As disfunções 

endoteliais podem resultar em perda da microvasculatura renal (KANG et al., 2002; 

PERRY; OKUSA, 2016). No presente estudo, verificou-se redução do número de 

capilares peritubulares e da expressão do marcador aminopeptidase P nos 

glomérulos dos animais que receberam ADR, evidenciando diminuição de capilares 

glomerulares. A diminuição da expressão de VEGF e de eNOS nos glomérulos e na 

área tubulointersticial do córtex renal destes animais também foi detectada. A 

redução de VEGF no modelo de nefropatia induzida por ADR foi demonstrada já nas 

primeiras semanas após administração deste quimioterápico (FAN et al., 2009; 

KAIRAITIS et al., 2005). Em estudo realizado por Kairaitis et al (2005) foi observado 
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que a perda de capilares peritubulares foi secundária à diminuição da expressão de 

VEGF.  

Os resultados do presente estudo mostram que o treinamento físico prévio 

reduz a perda do número de capilares peritubulares no córtex renal dos animais que 

foram tratados com ADR. A menor redução das expressões de VEGF e da eNOS 

observada no córtex renal destes animais pode ser responsável por este efeito. Em 

um modelo de doença renovascular crônica em porcos, a infusão de VEGF reduziu a 

rarefação da microvasculatura renal e promoveu neovascularização no córtex e 

medula renal destes animais (CHADE et al., 2016). Em outro estudo, no qual foi 

utilizado o modelo de nefrectomia 5/6 em ratos, a administração de VEGF protegeu 

o endotélio dos capilares peritubulares e aumentou a densidade capilar, sugerindo 

que o VEGF possui participação importante na angiogênese e na manutenção do 

endotélio vascular (KANG et al., 2001c). Evidências experimentais têm demonstrado 

que o treinamento físico eleva os níveis circulantes e teciduais de VEGF, 

melhorando a função endotelial em doenças isquêmica, cardíaca e hipertensiva 

(FERNANDES et al., 2012; GAO et al., 2014; SILVA Jr et al., 2014). 

O treinamento físico prévio atenuou também a redução da expressão de 

eNOS na região tubulointersticial do córtex e da medula externa renal dos animais 

que receberam ADR. Este efeito pode ser explicado, em parte, pela maior expressão 

de VEGF observada do grupo ADT em relação ao grupo ADNT. Estudos indicam 

que o VEGF, ao se ligar ao receptor tipo 2 (VEGFR2 ou Flk-1), o qual é 

primariamente expresso nas células endoteliais, estimula a expressão de eNOS nas 

células endoteliais, pela via de sinalização PI3K/Akt, resultando na geração de NO 

derivado do endotélio (FELIERS et al., 2005; GENTILE; MUISE-HELMERICKS; 

DRAKE, 2013). O VEGFR2 ativa a enzima fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K), 

resultando na produção de fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), que por sua vez é 

necessário para a fosforilação da quinase Akt. A Akt ativada fosforila a eNOS, 

ativando esta enzima (DAYANIR et al., 2001; FELIERS et al., 2005; SHEN; LEE; 

ZIONCHECH, 1999). Estudos in vitro e in vivo mostraram que a eNOS aumenta a 

proliferação e a migração de células endoteliais (BABAEI.; STEWART, 2002; BACH; 

SADOUN; REED, 2005; KUPATT et al., 2007). O aumento da expressão de eNOS 

tem sido observado após a prática da atividade física em modelos de alterações 

cardiometabólicas, infarto do miocárdio e hipertensão (ADAMS et al., 2015; 

MEDEIROS et al., 2016; FERNANDES et al., 2012). 
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A diminuição das lesões tubulointersticiais no córtex renal dos ratos 

previamente treinados e tratados com ADR também pode estar relacionada com 

menor redução da expressão de VEGF e eNOS no córtex renal destes animais. As 

diminuições das expressões destas proteínas contribuem para o processo de fibrose 

tecidual em doenças progressivas. No estudo de Kang et al. (2001c), a 

administração de VEGF em modelo de ablação renal em ratos foi capaz de reduzir a 

fibrose tubulointersticial e este efeito esteve relacionado à manutenção dos capilares 

peritubulares. Sun et al. (2013), utilizando modelo de nefropatia induzida por ADR 

em camundongos resistentes a este quimioterápico, porém deficientes de eNOS, 

observaram fibrose intersticial severa, caracterizada pela elevação da expressão de 

fibronectina e colágeno tipo IV, o que tornou estes animais suscetíveis à 

nefrotoxicidade provocada pela ADR. Além disso, em outro estudo realizado por 

Savard et al. (2012), a administração de adenovírus inativado contendo gene eNOS 

em modelo de redução de massa renal em ratos diminuiu a deposição de colágeno 

no espaço tubulointersticial do córtex renal destes animais. A atividade física 

proporcionou benefícios em relação à redução de fibrose do miocárdio e prevenção 

de apoptose, após indução de infarto do miocárdio em camundongos, contudo em 

animais com deficiência de eNOS, estes efeitos foram abolidos, sugerindo a estreita 

relação entre a eNOS e o exercício físico (WAARD et al., 2010). 

No presente estudo, o treinamento físico prévio não alterou a marcação de 

aminopeptidase P nos glomérulos dos animais que receberam ADR, sugerindo que 

o pré-condicionamento não modificou a densidade de capilares glomerulares neste 

modelo. Não foram também observadas diferenças estatísticas nas expressões de 

VEGF e eNOS nos glomérulos entre os grupos de animais que foram tratados com 

ADR.   
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7 CONCLUSÃO 
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O treinamento físico prévio à injeção de ADR reduziu as lesões renais 

induzidas por este quimioterápico, prevenindo a queda da TFG e elevação dos 

níveis plasmáticos de creatinina, diminuindo as alterações de podócitos, albuminúria, 

fibrose na região tubulointersticial e atenuando a perda de capilares peritubulares. 

Estes efeitos estiveram associados com as reduções do processo inflamatório, das 

lesões das células endoteliais e das alterações dos fatores relacionados ao processo 

de angiogênese (VEGF e eNOS) no córtex renal. 
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ANEXO A – Protocolo de ética experimental 

 


