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RESUMO 

 

Braga TT. Participação de diferentes subtipos de macrófagos e a contribuição do ácido úrico 
solúvel, dos receptores TLR2 e TLR4 e das moléculas MyD88 e NLRP3 para o 
desenvolvimento da fibrose renal. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

A doença renal crônica é uma doença mediada pelo sistema imune e caracterizada por fibrose. 
O tecido lesado libera moléculas, como o ácido úrico solúvel, resultantes da degradação da 
matriz extracelular ou células mortas, que podem ativar TLR e NLR, o que leva à 
translocação de MyD88 em muitos tipos de células. Esta modulação do sistema imune 
interfere na ativação de diferentes subtipos de macrófagos e na atividade das células TCD4+, 
com o paradigma Th1/Th2 considerado um possível mecanismo efetor de fibrose. 
Camundongos deficientes em TLR2, TLR4, MyD88 e NLRP3 se mostraram protegidos, 
quando comparados aos animais selvagens, frente ao dano renal e à deposição de colágeno 
após serem submetidos à obstrução unilateral do ureter (UUO). Além disso, os camundongos 
protegidos exibiram menor produção de citocinas relacionadas com um perfil imune Th2 e 
apresentaram menor acúmulo de macrófagos do subtipo M2. Verificamos que o 
desenvolvimento da fibrose correlaciona-se com a infiltração de células imunes e que os 
macrófagos possuem papel ativo em tal processo. Inicialmente, creditamos aos macrófagos 
M2 o papel de macrófagos formadores de fibrose uma vez que tal subpopulação é encontrada 
em maior número aos sete dias após a UUO em animais WT, porém, vimos que os 
personagens centrais no desenvolvimento da fibrose são macrófagos M1, encontrados no 
início da lesão renal, mesmo que tais células possam mudar seu fenótipo com a cronicidade da 
doença. A participação dos macrófagos M1 para o desenvolvimento da fibrose foi confirmada 
com a injeção de M1 deficientes em Stat6 em camundongos Rag KO anteriormente 
depletados com clodronato e submetidos à UUO, nos quais observamos maior proteinúria e 
maior deposição de colágeno. Além disso, vimos que o ácido úrico é a molécula capaz de 
induzir a troca de fenótipo de M1 para M2 ao longo da UUO, além de ser capaz de ativar a via 
do inflamassoma, com consequente produção de IL1β. Animais selvagens cuja xantina 
desidrogenase foi inibida demonstram menor ativação da via do inflamassoma e menor 
fibrose, enquanto que animais injetados com ácido úrico demonstram piores prognósticos 
frente à UUO. O ácido úrico solúvel é liberado em um contexto de hipóxia subsequente à 
obstrução mecânica do ureter e ele é capaz de ativar o complexo do inflamassoma NLRP3 por 
mecanismos diferentes, mas complementares. Portanto, o dano renal observado com a 
sinalização do ácido úrico solúvel via receptores da imunidade inata presente em macrófagos 
infiltrantes traz como consequência a deposição de proteínas no interstício renal e formação 
de um quadro de fibrose. 
 

Palavras-chave: Fibrose renal. Ácido úrico solúvel. Inflamassoma. Macrófagos. Resposta 
imune Th2. 



 
 

     ABSTRACT 

 

Braga TT. Involvement of different subtypes of macrophages and the contribution of soluble 
uric acid, the receptors TLR2 and TLR4 and MyD88 and NLRP3 molecules to the 
development of renal fibrosis. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

Chronic kidney disease is an immune mediated disease characterized by fibrosis development. 
The damaged tissue releases molecules such as soluble uric acid resulting from the 
degradation of extracellular matrix or dead cells, which activate TLR and NLR, leading to the 
translocation of MyD88 in many cell types. This modulation of the immune system interferes 
with the activation of different subtypes of macrophages and activity of CD4+ T cells, with 
the Th1/Th2 paradigm as a possible effector mechanism of fibrosis. TLR2, TLR4, MyD88, 
and NLRP3 deficient mice are protected against renal damage and collagen deposition after 
being submitted to unilateral ureteral obstruction (UUO), when compared to wild type 
animals. Moreover, protected mice exhibited less production of Th2 related cytokines and 
reduced accumulation of M2 macrophages. We found that the development of fibrosis 
correlates with the infiltration of immune cells and macrophages possess an active role in this 
process. Initially, we hypothesized M2 macrophages are responsible for fibrosis formation 
since this subset is found in greater numbers seven days after UUO in WT mice, however, we 
observed the central characters on the development of fibrosis are M1 macrophages found in 
the onset of renal injury, even if such cells can change their phenotype through the chronicity 
of the disease. The participation of macrophages M1 for the development of fibrosis was 
confirmed by the injection of Stat6 KO M1 into Rag deficient mice previously depleted with 
clodronate and subjected to UUO, in which we observed higher proteinuria and increased 
collagen deposition. We also observed that uric acid is able to induce the exchange of 
phenotype from M1 to M2 along the UUO, besides being able to activate the inflammasome 
pathway. WT animals whose xanthine dehydrogenase was inhibited showed less activation of 
the inflammasome pathway and less fibrosis, whereas animals injected with uric acid 
demonstrate poorer prognosis opposite UUO. Soluble uric acid is released in the context of 
hypoxia and activates the NLRP3 inflammasome complex by different, but complementary 
mechanisms. Therefore, the renal damage releases soluble uric acid, which signals via innate 
immune receptors present in infiltrating macrophages, and the damage brings as a 
consequence the deposition of proteins in the renal interstitium, culminating in fibrosis. 

Keywords: Renal fibrosis. Soluble uric acid. Inflammasome. Macrophages. Th2 immune 
response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença Renal Crônica 

 

A incidência de Doença Renal Crônica terminal (DRC) está aumentando em todo 

mundo (1). A constatação, a partir da década passada, da alta incidência e prevalência da 

DRC, que necessitam de tratamento pela diálise e ou pelo transplante renal, vem mobilizando 

a comunidade científica mundial e autoridades de Saúde Pública, na busca de estratégias 

adequadas de prevenção da doença. Em 1994, 24.000 pacientes eram mantidos em diálise e 

em 2004 esse número atingiu 59.153 (dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia). De 

acordo com a SBN, em 2002 o Brasil mantinha 54.523 pacientes em diálise, com prevalência 

média no país de 312 pacientes pmp (www.saude.gov.br/svs). O custo anual do Ministério da 

Saúde, com o programa de terapia renal substitutiva (TRS) no Brasil, foi de 663.200.400,00 

reais em 2000 e atualmente está em torno de 1,4 bilhões de reais ao ano. O custo médio 

mensal de um paciente renal crônico em TRS está em torno de 1.800,00 reais (1).  

A DRC é um problema de saúde altamente prevalente na população geral, sendo 

associada a uma alta taxa de mortalidade, principalmente em decorrência de complicações 

cardiovasculares (2). Vários modelos animais têm sido utilizados para estudar diferentes 

características de DRC (3), ao passo que o uso de camundongos geneticamente modificados 

tem expandido muito a utilidade deste modelo em estudar os mecanismos moleculares 

subjacentes à resposta renal aos insultos crônicos (4). Especificamente, a DRC induz a 

infiltração celular para o rim principalmente de macrófagos, que produzem fatores de 

crescimento e citocinas, que em última análise, induzem o desequilíbrio entre a apoptose e a 

proliferação das células tubulares, o que favorece a ativação e proliferação de fibroblastos. 

Fibroblastos ativados produzem componentes da matriz extracelular (ECM) que se acumulam 

no interstício, e caso o dano seja contínuo, a deposição de ECM torna-se massiva, e a 

apoptose descontrolada das células resulta na atrofia tubular (4). Este remodelamento da 

matriz e o estresse celular podem liberar moléculas que finalmente instigam uma resposta 

inflamatória. 

 

1.2 Modelo Experimental da DRC 

 

Um modelo muito popular e de uso crescente (principalmente em ratos e camundongos) 

para o estudo de fibrose renal é o da obstrução completa e unilateral do ureter (unilateral 
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ureteral obstruction, UUO). A UUO obstrui completa e agudamente o ureter. Esse quadro é 

dificilmente encontrado em humanos, mas apresenta a vantagem de mimetizar de uma 

maneira acelerada os diferentes estágios da fibrose intersticial. Algumas características desse 

modelo começam a partir de uma semana após a ligadura do ureter. A UUO resulta em 

diversos eventos celulares e moleculares característicos do processo inicial de fibrose e de sua 

progressão, sendo assim um ideal modelo de estudo de doenças renais crônicas. Nesse modelo 

podemos encontrar: infiltração celular ao parênquima renal, proliferação e apoptose tubular, 

transição epitélio-mesenquimal (TEM), acumulação de miofibroblastos no parênquima renal, 

aumento do depósito da ECM e atrofia tubular. Essas características patológicas aparecem 

rapidamente e são altamente reprodutíveis entre os experimentos.  

A inflamação do compartimento túbulo-intersticial, que resulta na fibrose, é um dos 

principais fatores da perda progressiva da função renal. Aproximadamente 80% do volume 

renal são constituídos de células epiteliais tubulares e de células do espaço intersticial. A 

maioria das células não-epiteliais é associada a rica vasculatura renal. Existe também um 

pequeno número de células mononucleares e de fibroblastos. Após a lesão renal, na tentativa 

de manter a integridade dos túbulos, há uma ativação da proliferação das células epiteliais (1, 

5, 6). Uma vez que as respostas proliferativas ou os fatores homeostáticos desaparecem, as 

vias de apoptose são ativadas e sobrepõem-se à capacidade das células tubulares de 

sobreviverem e assim, a atrofia tubular começa. 

 

1.3 Fibrose 

 

O reparo de danos teciduais é um processo biológico fundamental que permite a 

reposição ordenada de células mortas ou danificadas devido a alguma lesão, mecanismo 

essencial à sobrevivência. Os danos aos tecidos podem resultar de vários estímulos, agudos ou 

crônicos, incluindo infecções, reações autoimunes, injúria mecânica ou qualquer estimulação 

da resposta imunológica. O processo de reparo envolve, tipicamente, dois estágios distintos: 

uma fase regenerativa, na qual as células lesadas são trocadas por células do mesmo tipo, sem 

acarretar evidência do dano; e uma fase conhecida como fibroplasia, ou mais comumente 

chamada de fibrose, na qual o tecido conjuntivo substitui o tecido parenquimatoso normal. 

Embora inicialmente benéfico, o processo de cicatrização se torna patológico quando se torna 

contínuo, resultando em substancial remodelamento da ECM e formação da cicatriz 

permanente. Em alguns casos, isso pode levar à falha ou à falência do órgão (7).  
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Ao contrário das reações inflamatórias agudas, que são caracterizadas por rápidas 

mudanças vasculares, edema e infiltração de neutrófilos, a fibrose se origina geralmente de 

reações inflamatórias crônicas, definida como resposta que persiste por várias semanas ou 

meses e cuja inflamação, destruição tecidual e processo de reparo ocorrem simultaneamente. 

Apesar de diferentes etiologias e distinções clínicas, a maioria das doenças fibróticas tem em 

comum uma inflamação persistente que mantém a produção de fatores de crescimento, 

enzimas proteolíticas, fatores angiogênicos e citocinas pró-fibróticas que, juntas, estimulam a 

deposição de elementos teciduais conjuntivos que remodelam ou destroem progressivamente 

a arquitetura tecidual normal (8, 9). 

Irrelevante da causa inicial, o desenvolvimento da fibrose intersticial é caracterizado 

pelo aparecimento de fibroblastos ativados positivos para -actina de músculo liso (-smooth 

muscle actin, -SMA), também denominados de miofibroblastos. No parênquima renal, a 

deposição de produtos da ECM é amplamente atribuída a essas células (10).  

Interessantemente, enquanto o papel pró-fibrótico dos miofibroblastos é amplamente 

aceitável, a sua origem ainda é obscura. Três hipóteses foram formuladas a respeito de sua 

origem (11): 1) as células estromais seriam as células progenitoras desses fibroblastos que 

através da circulação poderiam migrar e povoar órgãos periféricos (12); 2) os miofibroblastos 

seriam derivados da ativação de fibroblastos previamente residentes no espaço intersticial, 

que se proliferam após o dano (10); e 3) os fibroblastos intersticiais seriam gerados a partir da 

TEM (13).  

Um estudo usando quimeras demonstrou que todos esses processos descritos acima 

estão envolvidos no aparecimento dos fibroblastos intersticiais. Num modelo experimental 

com UUO, foi observada que 36% desses fibroblastos eram provenientes da TEM, entre 14 a 

15% vieram da medula óssea e o restante era provavelmente um resultado da proliferação dos 

fibroblastos previamente residentes no interstício (14). 

A TEM tubular é o processo no qual as células renais tubulares perdem o seu fenótipo 

epitelial e adquirem características de células mesenquimais, podendo assim se 

rediferenciarem em células miofibroblásticas, passando a expressar -sma e o colágeno do 

tipo I. O processo da TEM envolve quarto eventos chaves: (1) perda de propriedades da 

adesão epitelial, (2) expressão de novo de -sma e reorganização da actina, (3) aumento da 

permeabilidade da membrana basal tubular, e (4) aumento da migração e capacidade de 

invasão celular. Um importante impulsor desse processo de transdiferenciação é o TGF- 

(15).  
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O TGF- é o único fator descrito como participante nos quatro eventos da TEM (16) e 

duas moléculas: o fator de crescimento de hepatócitos (hepatocyte growth factor, HGF) (16) e 

a proteína morfogênica de osso 7 (bone morphogenic protein-7, BMP-7) (17) foram 

demonstradas como capazes de reverter o processo de TEM devido à inibição do TGF- e, 

consequentemente, são capazes de diminuir a fibrose renal.  

 

1.4 Imunidade Inata: TLR e NLR 

 

1.4.1 Receptores do tipo Toll (TLR) 

 

O sistema imune inato é filogeneticamente conservado e está presente em quase todos 

os organismos multicelulares. Esta primeira linha de defesa se dá através de receptores 

expressos por macrófagos, células dendríticas, monócitos, neutrófilos, células “natural killer”, 

entre outras células (18). A função destes receptores é reconhecer padrões moleculares, 

muitos dos quais conservados por patógenos, e por isso são designados Receptores de 

Reconhecimento Padrão (PRRs, do inglês “Pattern Recognition Receptors“). Existem várias 

classes de PRRs, e entre elas, a família TLR, caracterizadas como glicoproteínas do tipo I 

integrantes de membranas. Esses receptores transmembrana podem detectar uma grande 

variedade de moléculas conservadas evolutivamente presentes em patógenos como em vírus, 

bactérias, fungos, e em parasitas, e são conhecidos como padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs, do inglês “Pathogen-Associated Molecular Patterns”). Além de PAMPs, 

vários estudos têm demonstrado que os TLRs também são capazes de reconhecer substâncias 

endógenas liberadas durante a lesão tecidual, definidas como padrões moleculares associados 

ao perigo (DAMPs, do inglês “Danger-Associated Molecular Patterns”) (18). Os DAMPs 

incluem a HMGB1, hialuronanas, fibronectina A, e a proteína de choque térmico 70, entre 

outros. A ativação dos TLRs desencadeia uma série de eventos que levam à expressão de 

genes com potencial pró-inflamatório. A ligação de agonistas aos TLRs induz a maturação 

das células dendríticas, que é essencial para a indução da resposta imune adaptativa específica 

ao patógeno. 

Até o momento, foram descritos doze membros da família dos TLRs em mamíferos 

sendo todos receptores transmembrana com um grande domínio extracelular e um domínio 

intracelular conhecido como Toll-interleukin-1 resistance (TIR), devido a sua similaridade 

com o receptor de IL-1. O domínio extracelular contém aproximadamente 16 a 28 repetições 

ricas em leucina (LRR, do inglês “leucine-rich repeats”), e cada LRR consiste de 20 a 30 
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aminoácidos, envolvidos na ligação ao PAMP ou DAMP. Os TLRs são divididos em dois 

grupos, baseados em sua localização: aqueles expressos exclusivamente na superfície celular 

e que reconhecem componentes da membrana microbiana como lipídeos, lipoproteínas e 

proteínas (TLR1, TLR2, TLR-4, TLR-5, TLR-6, e TLR-11); e aqueles localizados em 

vesículas intracelulares como os endossomos, e que reconhecem predominantemente 

diferentes padrões de ácidos nucléicos (TLR-3, TLR-7, TLR-8, e TLR-9)(19). 

Há duas principais vias que podem ser ativadas por TLRs: a via dependente de 

MyD88, que resulta na ativação do NF-қB e AP-1, e a via dependente de TRIF, resulta na 

ativação de interferons do tipo I (IFNs α/β)(20). Todos os TLRs, exceto o TLR3, recrutam 

MyD88. A ligação de TLR5, TLR7, TLR9 e TLR11 à molécula de MyD88 se forma 

diretamente, enquanto TLR1, TLR2, TLR4 e TLR6 recrutam a proteína adaptadora TIRAP 

(também chamada de MAL - MyD88 adaptor-like protein), que une o MyD88 ao domínio 

TIR do TLR. O TLR3 recruta somente a proteína TRIF, e o TLR4 também o faz. Além disso, 

o TLR4 utiliza da molécula adaptadora TRAM (TRIF-related adaptador molecule) para 

comunicar o domínio TIR do TLR4 com o TRIF. Portanto, TLR4 inicia ambas as vias, 

dependente de MyD88 e dependente de TRIF. O MyD88 recruta proteínas da família IRAK e 

TRAF 6, o que acaba por desencadear uma sinalização ativadora do complexo IKK, e 

consequentemente, do fator de transcrição NF-κB. Tal sinalização também ativa a via da 

MAPK. A via de sinalização dependente de TRIF também ativa TRAF 6, e por consequência, 

induz a ativação de MAPK e a fosforilação de NF-κB. Além disso, na sinalização por TRIF 

há interação com TRAF 3 e posterior ativação de IRF (Interferon regulatory factor). NF-κB e 

MAPK iniciam a transcrição de genes codificadores de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias, enquanto IRF inicia a transcrição de interferon do tipo I. Há possibilidade de 

uma comunicação entre as vias dependente de MyD88 e de TRIF uma vez que MyD88 pode, 

por exemplo, ativar TRAF 3, com posterior expressão de interferon do tipo I (21). 

 

1.4.2 Receptores do tipo Nod (NLR)  

 

Recentemente, os receptores do tipo NOD (NLR, do inglês Nod like receptors) foram 

identificados como um grupo citoplasmático de receptores de reconhecimento de patógenos. 

Até então, 23 membros da família foram identificados em humanos, apesar de seus ligantes e 

funções não estarem bem esclarecidos. Mesmo assim, há um consenso de que o principal 

papel desses receptores é reconhecer, dentro da célula, PAMPs e/ou outros “sinais de perigo” 

endógenos para iniciar uma resposta imune. Nos NLRs, estão incluídos os NODs (domínio-1 
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de oligomerização ligador de nucleotídeos), os NALPs (proteínas contendo domínios 

NACHT, LRR e PYD), IPAF (fator ativador de protease-ICE), NAIPs (fator inibidor de 

apoptose neuronal) e CIITA. A família dos NLRs é caracterizada por um domínio C-terminal 

LRR; um domínio central NACHT, e ainda um domínio N-terminal. Baseado no tipo de 

domínio N-terminal, os NLRs são atualmente classificados como NLRC (domínio CARD), 

NLRP (domínio PIRINA), NRLB (domínio BIR) e NLRX (domínio desconhecido) (22). Os 

NLRs podem ser agrupados de acordo com seus domínios efetores, sendo que os NODs e 

IPAF possuem domínios efetores CARD, os NLRPs contêm domínios PYD, e os NAIPs têm 

domínios BIR (23). 

O mecanismo que permite que os NLRs reconheçam componentes de bactérias não é 

totalmente compreendido. Os receptores NOD1 e NOD2, os primeiros NLRs identificados, 

reconhecem peptídeos produzidos durante a degradação de peptideoglicanos (PGN), um 

componente da parede celular bacteriana. O NOD1 reconhece o ácido γ-D-glutamil-meso-

diaminopimélico (iE-DAP), enquanto NOD2 reconhece dipeptídeo muramil (MPD). Quando 

os NODs detectam os PGN eles rapidamente se oligomerizam, o que promove o recrutamento 

de uma quinase, a proteína-2 de interação com receptor (RIP-2). Esse complexo NOD-1/RIP-

2 ou NOD-2/RIP-2 recruta então o complexo de quinase do inibidor do NFκB (IKK), levando 

à sua translocação para o núcleo. A ativação do NOD-1 e do NOD-2 também leva à 

sinalização via ERK e p38. A sinalização do NOD-1 também promove ativação da JNK (24). 

 

1.4.2.1  Inflamassoma 

 

O termo “inflamassoma” foi usado a primeira vez em 2002 por Martinon e 

colaboradores para designar um complexo de proteínas de alto peso molecular capaz de clivar 

pró-IL1β, de aproximadamente 35 KDa, em sua forma ativa, o IL1β com aproximadamente 

17 KDa (25). A composição do inflamassoma é aparentemente variável, assim como a sua 

distribuição espacial e temporal no citoplasma frente ao reconhecimento de um determinado 

PAMP/DAMP. O inflamassoma é composto geralmente por uma proteína NLR, que 

reconhece algum patógeno intracitoplasmático ou ainda algum DAMP, em associação com 

outra proteína, a caspase-1, que cliva a pró-IL1β em IL1β. Há três tipos bem caracterizados de 

inflamassomas: aqueles cujo NLRP é o NLRP1, o NLRP3 ou ainda o IPAF. Desses três, 

apenas o inflamassoma NLRP3 utiliza uma molécula adaptadora, o ASC, para recrutar a 

caspase-1 (26).  
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Sabemos que são necessários dois sinais para a ativação do complexo do 

inflamassoma: o primeiro sinal, mediado por TLR, deve ser capaz de induzir o aumento da 

expressão de pró-IL1β; o segundo sinal deve ser responsável pela clivagem de pró-IL1β na 

sua forma ativa (26). Há várias hipóteses para o segundo sinal de tal ativação. A primeira 

delas é que a saída de potássio do interior das células é um estímulo para a clivagem de pró-

IL1β em IL1β maduro (25, 27). Além disso, sabemos que o ATP extracelular pode funcionar 

como segundo sinal (28). Cristais de ácido úrico (29, 30) e outros compostos particulados (31, 

32) poderiam causar um rompimento da membrana citoplasmática das células da imunidade 

inata e então funcionar como segundo sinal. Outra hipótese para a clivagem de pró-IL1β em 

IL1β maduro é o aumento do cálcio intracitoplasmático (33). Além disso, ácido graxos 

saturados podem ativar inflamassoma (34). Não sabemos se há algum componente em comum 

entre todos os segundos sinais descritos, como por exemplo, a liberação de ROS, como 

descrito por Cruz e colaboradores (35). Diversos aspectos da ativação da via do inflamassoma 

necessitam de um estudo mais profundo e várias perguntas precisam ser respondidas (36) 

antes de melhor manipularmos tal ativação no contexto de diferentes doenças. Não sabemos, 

por exemplo, se há alguma molécula que conecte o DAMP/PAMP ao NLRP3. 

O estímulo para a ativação de NLRP1 é desconhecido; entretanto, a ruptura mecânica 

da parede celular é capaz de iniciar a formação do inflamassoma. Parece que os motivos de 

LRR do NLRP1 são capazes de reconhecer “sinais de perigo”. O inflamassoma NLRP3 é 

ativado por ATP (28), estresse hipotônico, compostos particulados, (30-32) cálcio 

intracitoplasmático (33) e ácidos graxos (34), os quais parecem mimetizar “sinais de perigo” 

endógenos. Recentemente, também foi demonstrado que o NLRP3 consegue reconhecer RNA 

bacteriano, bem como os componentes R837 e R838 do antiviral imidazoquinolina (37). O 

inflamassoma IPAF consiste em IPAF e caspase-1, e foi relacionado com a detecção de 

flagelina intracelular de S. typhimutium e L. pneumophilia. A caspase-1 é o efetor central do 

inflamassoma, e a ativação desse complexo de proteínas multiméricas resulta na clivagem e 

ativação dessa protease. Por sua vez, a caspase-1 ativa, cliva e libera as citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e IL-18. 

Algumas vezes a ativação da via do inflamassoma leva à morte celular conhecida como 

“piroptose”. A palavra é derivada do grego, onde "pyro" (fogo) denota a liberação de 

mediadores pró-inflamatórios, e "ptose", que significa queda, um termo comumente usado 

para descrever morte celular foi introduzida para este tipo de morte celular com liberação de 

IL1β (38). Piroptose é dependente da ativação de caspase-1 e muitas vezes é associada a um 

estado inflamatório elevado, em contraste com a morte por apoptose e, frequentemente, ocorre 
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após a infecção com patógenos intracelulares. Tem sido bem estudada no contexto de 

macrófagos infectados com bactérias flageladas (39). Outro aspecto importante na biologia do 

inflamassoma é que existem vias não canônicas de sua ativação, como a indução de piroptose 

de forma independente de capase-1 (40). Tal ativação é possível porque a caspase-11 induz a 

secreção de IL-1α e piroptose em resposta a bactérias Gram-negativas intracelulares, de forma 

independente de ASC e caspase-1. Paralelamente, em respostas a esses mesmos 

microorganismos, a caspase-11 é essencial no eixo de clivagem e ativação de caspase-1 

dependente de Nlrp3 e ASC, o qual culmina em respostas clássicas como ativação de IL-1β e 

IL- 18 (40, 41). 

 

1.5 Papel de TLR e NLR na Lesão Renal 

 

No rim, tanto células imunes quanto não imunes expressam os TLR, estando tais 

receptores envolvidos em uma variedade de doenças como pielonefrite, nefrite por 

leptospirose, glomerulonefrite por imunocomplexos, lesão de isquemia e reperfusão, rejeição 

ao enxerto, dentre outras (42-44). Vários trabalhos demonstraram a importância dos TLR na 

patogênese de várias afecções que acometem os rins. As células tubulares renais em cultura 

expressam constitutivamente TLR-1-4 e 6 (45, 46). A estimulação com LPS induz a produção 

de MCP-1 e RANTES, um indicativo de que estas moléculas possam estar envolvidas na 

migração de leucócitos para dentro do interstício e destruição tubular na presença de infecção 

renal. Andrade et al. analisaram os níveis de expressão mRNA dos TLR em tecido de pulmão 

coletado durante isquemia e reperfusão de transplantados e observaram que quando o pulmão 

do doador era preservado hipotermicamente, os níveis de mRNA dos TLR correlacionavam 

com os níveis de citocinas (IL-1β, IL-6, Il-8, IL-10 e IFN-γ) (47). Estas observações sugerem 

que a resposta inflamatória no órgão doador pode afetar a expressão gênica e a atividade dos 

TLR, ou ainda, a expressão dos TLR e sua ativação pode contribuir para a regulação das 

expressões de citocinas.  

Uma série de estudos sugere que o inflammasome NLRP3 em células dendríticas intra-

renais e macrófagos desencadeia inflamação renal. Componentes do inflammasome NLRP3 

também são expressos pelas células renais, mas a sua contribuição para a sinalização da via 

canônica do inflamassoma permanece incerta (48). Pulskens e colaboradores utilizaram 

animais deficientes em NLRP3 em um modelo de UUO, no qual eles afirmam que NLRP3 

previne o edema intersticial e reduz a permeabilidade vascular (49). Porém, os mecanismos 



27 
 

desencadeados pelo NLRP3 e a via canônica da ativação do inflamassoma precisam ser 

melhor entendidos em um contexto de fibrose renal.  

 

1.6 Balanço Th1/Th2 no Desenvolvimento da Fibrose 

 

Reações inflamatórias crônicas são tipicamente caracterizadas por um grande infiltrado 

de células mononucleares, incluindo macrófagos, linfócitos, eosinófilos e células do plasma. 

Embora a inflamação tipicamente preceda o desenvolvimento da fibrose, resultados de vários 

modelos sugerem que a fibrose não é sempre caracterizada como uma inflamação persistente, 

implicando que os mecanismos que regulam a fibrose são, até certo ponto, distintos daqueles 

que regulam a inflamação (50-52). No atual trabalho, propusemos entender a contribuição de 

células tipicamente envolvidas com a inflamação e células historicamente envolvidas com o 

desenvolvimento de uma resposta fibrótica no desenvolvimento de uma doença de caráter 

crônico. 

Vários modelos experimentais de fibrose documentam a potente atividade anti-fibrótica 

das citocinas IFN-γ e IL-12, associadas ao padrão de resposta imune Th1. Nahas e 

colaboradores (53) concluíram que a administração de doses diárias de IFN-γ acarreta uma 

forte inibição da liberação dos componentes da ECM pelos miofibroblastos e que possíveis 

resultados de tal inibição seriam a redução da fibrose renal e manutenção da função dos rins. 

Resultados de outros grupos de pesquisa sugerem ser possível o desenvolvimento de vacinas 

anti-fibróticas, uma vez que o efeito pró-fibrótico da resposta tipo Th2 poderia ser 

minimizada em prol de uma resposta do tipo Th1 (54, 55). Estudos que investigam o padrão 

de expressão de genes em tecidos fibrosados encontraram diferença marcante entre a 

polarização dos genes relacionados às citocinas de padrão Th1 e Th2 induzidos em tais 

tecidos (56, 57). Dois grupos de genes foram identificados como sendo os principais em 

camundongos com predominância de resposta do tipo 1; aqueles associados com reações 

agudas e os associados com apoptose, o que explica o excessivo dano tecidual comumente 

observado quando a resposta do tipo Th1 permanece incontrolada. Por outro lado, vários 

genes envolvidos no mecanismo de cura de feridas e fibrose foram regulados positivamente 

em animais que exibem um perfil de resposta predominantemente do tipo Th2 (56, 57). Resta-

nos melhor entender qual a relação entre os diferentes grupos de genes e como genes 

inicialmente inflamatórios poderiam desencadear a expressão de genes predominantemente 

envolvidos no mecanismo de cura de feridas e fibrose com a cronicidade do dano. 
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Estudos do grupo do Prof. Wynn e de colaboradores mostraram que a diminuição da 

fibrose está associada com a diminuição da produção de IL13 e de IL4, além do aumento do 

perfil de resposta imunológica do tipo Th1 (7). Estudos in vitro mostraram que IL13 é um 

potente ativador da produção de colágeno pelos fibroblastos (58). Os efeitos da IL13 podem 

atuar diretamente, e não através de outros mediadores pró-fibróticos ou de alterações do 

balanço Th1/Th2.  

A IL4 é o fator de diferenciação central para o desenvolvimento de uma resposta imune 

do tipo Th2 (59). A IL4 tem como uma das funções a ativação de produção da IL13, mesmo 

que já tenha sido descrita a produção desta última independente de IL4, o que acaba por 

explicar algumas divergências encontradas em camundongos deficientes em IL4 ou 

deficientes na cadeia alfa do receptor da IL4. A IL13 é produzida em níveis muito maiores do 

que a IL4, o que explica o motivo de IL13 atuar como uma chave efetora do perfil Th2 in 

vivo, na ausência de sinalização via IL4 (60-62).  

Como dito anteriormente, artigos recentes têm mostrado redução da fibrose em 

camundongos deficientes em TLR4 (63) e TLR2 (64), com uma diminuição no número de 

miofibroblastos intersticiais na fase posterior de nefropatia. Resta-nos saber se tal controle da 

fibrose é dependente do balanço Th1/Th2. TLR2 e TLR4 sinalizam através da molécula 

intracelular adaptadora MyD88, embora poucos estudos demonstram um papel de MyD88 na 

fibrose (65). Nossa hipótese é que a sinalização via MyD88 altere o balanço Th1/Th2 e 

consequentemente, modifique o padrão de deposição dos componentes da ECM e formação 

de fibrose nos rins obstruídos. 

 

1.7 Subtipos de Macrófagos 

 

Macrófagos são consideradas células efetoras imunes importantes. Élie Metchnikoff, 

que ganhou o Prêmio Nobel há mais de 100 anos por sua descrição da fagocitose, propôs que 

a chave para a imunidade era "estimular os fagócitos" (66). Desde esta descoberta, os 

imunologistas se ocupam com o conceito de macrófagos como células efetoras imunes e com 

a compreensão de como estas células participam na defesa do hospedeiro. No entanto, ao 

focar nas funções imunes dos macrófagos, imunologistas as vezes ignoram suas funções 

homeostáticas vitais, que são independentes do seu envolvimento nas respostas imunes (67). 

Os macrófagos têm a sua gênese na medula óssea, a partir de uma célula progenitora comum 

aos neutrófilos: a CFU-GM (do inglês, colony former unity – Granulocyte/Monocyte) (68). A 
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primeira célula dessa linhagem é o monoblasto, ainda pouco diferenciado, que origina o pró-

monócito. Esta célula apresenta capacidade pinocítica e expressa receptores característicos de 

macrófagos, como o receptor para a porção Fc da imunoglobulina IgG e também o receptor de 

C3b. Elas dão origem aos pró-monócitos e estes dividem-se e originam os monócitos, que 

permanecem na medula óssea por 24 horas e depois caem na circulação sanguínea (69). No 

homem, os monócitos possuem meia vida de 70 horas e de 18 horas nos camundongos. Essas 

células migram constantemente para os diferentes tecidos e cavidades, onde se diferenciam 

em macrófagos teciduais e adquirem propriedades funcionais tecido-específicos, 

permanecendo como células residentes (70). Hoje sabemos que macrófagos teciduais podem 

se dividir dependendo do estímulo a que são submetidos de forma dependente de M-CSF (do 

inglês, monocyte-colony stimulating factor) (71) ou IL4 (72). Dessa maneira, há populações 

teciduais que são originadas de forma independente dos monócitos circulantes. 

Os macrófagos exercem suas diversas ações por meio de receptores presentes na 

membrana, tais como os receptores para mediadores endógenos, receptores opióides, 

adrenérgicos, para prostaglandinas E2 (PGE2), leucotrieno B4 (LTB4) e fator de ativação 

plaquetária (PAF), receptores para reconhecimento de bactérias gram-negativas e positivas, 

ácidos graxos livres (TLR e CD14) e receptores de células apoptóticas (receptores 

“scavengers” e CD36) (70, 73). Durante o processo inflamatório, ocorre aumento no número 

de monócitos circulantes que é acompanhado pela migração destas células para o foco da 

lesão. No desempenho de suas funções, estas células liberam uma grande quantidade de 

enzimas hidrolíticas, agentes oxidantes e microbicidas, além de liberar mediadores 

inflamatórios, tais como os eicosanoides e citocinas (70, 74). 

Os macrófagos podem ser polarizados de acordo com diferentes estímulos que 

posteriormente os subdividem em duas populações principais, mas com outras intermediárias. 

Macrófagos clássicos M1 possuem função tumoricida e os macrófagos alternativos M2 

promovem angiogênese, remodelamento tecidual, dentre outras funções (67). Com base no 

processo de cicatrização de feridas, Anders et al. propuseram quatro tipos diferentes de 

macrófagos. Estes grupos são os macrófagos M1, induzidos em um contexto de uma infecção 

renal e necrose celular, os macrófagos M2c/supressores que são induzidos por captação de 

células apoptóticas, os macrófagos M2a/cicatrizadores, induzidos pela secreção de abundantes 

fatores de crescimento, e macrófagos fibrolíticos, envolvidos no processo de redução da 

cicatriz (75). Macrófagos M1 se diferenciam quando são expostos a IFN-γ produzido pelas 

células T ou células Natural Killers (76, 77), em conjunto com o TNF-α produzidos pelas 

APC, que foram ativadas através dos TLRs (77). Além disso, a sinalização de TLR que 
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resulta na secreção de TNF-α pode ativar diretamente as células M1. Essas células são 

distinguidas pela expressão de níveis elevados de óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (78). 

Após sua ativação, macrófagos do tipo M1 produzem IL1, IL6, IL12 e IL23, citocinas pró-

inflamatórias potentes que podem induzir a inflamação do tecido e podem também resultar na 

ativação de células Th17. Finalmente, estes macrófagos são responsáveis pela morte de uma 

variedade de agentes patogênicos, incluindo as bactérias, vírus e parasitas, tais como 

Leishmania sp.  Macrófagos M2, mais especificamente, os M2a, são ativados por IL4 que são 

produzidos por basófilos e mastócitos em resposta à lesão no tecido, bem como a quitina, um 

polímero de polissacarídeo encontrado em alguns parasitas e fungos. IL4 também pode ser 

produzida pelos linfócitos Th2 em conjunto com a IL13. A IL4 estimula a atividade da 

arginase, que converte arginina em ornitina, o que acaba por aumentar a produção de 

colágeno (76). Macrófagos do tipo M2 também podem ser caracterizados pela expressão do 

receptor da manose CD36, CD206 e IL-10 (79). A exposição in vitro de macrófagos 

diferenciados com IL4 e IL13 resulta na produção de matriz extracelular e incapacidade de 

matar patógenos intracelulares (79). 

 

1.8 Contribuições de Macrófagos na DRC 

 

O desenvolvimento das DRC tem sido associado com a presença de uma lesão renal 

aguda prévia. Tendo em vista que as lesões renais agudas apresentam um contexto 

inflamatório, a presença de leucócitos infiltrantes e seus produtos podem estar relacionados 

com a progressão da lesão, podendo ser resolvida ou tornando-se crônica (80, 81). Os 

macrófagos são personagens importantes no desenvolvimento tanto de doenças renais agudas 

quanto crônicas. No contexto das DRCs, vários estudos têm sido feitos para se determinar a 

participação dos macrófagos no desenvolvimento da fibrose e também na regeneração. Mais 

do que avaliar a participação dos macrófagos em modelos de doença crônica, hoje se busca 

principalmente as características dos macrófagos presentes no contexto da doença. 

Nesse âmbito, o atual projeto procurou investigar a associação entre a modulação de 

subtipos de macrófagos e a participação de componentes da imunidade inata no contexto da 

DRC. Nossa hipótese é que componentes endógenos liberados durante a obstrução mecânica 

do ureter e a consequente morte de células renais possam se ligar a TLR e NLR, presentes 

principalmente em macrófagos renais, e tal resposta favoreça um perfil imune associado com 

o desenvolvimento de fibrose. Buscamos, portanto, qual DAMP é o responsável por iniciar a 
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resposta imune inata, além de averiguar o papel de células infiltrantes renais em comparação 

com células residentes para o desenvolvimento da fibrose. Ainda, investigamos a contribuição 

direta de macrófagos M1 e M2 para a deposição de componentes da ECM.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Tendo como base nossos resultados, podemos concluir que a formação da fibrose 

depende da modulação da população de macrófagos e da ativação de diferentes componentes 

da imunidade inata. 

 

6.1  Quanto à participação das moléculas TLR2, TLR4 e MyD88 no desenvolvimento 
da fibrose 

 

 A deficiência em TLR2, TLR4 ou MyD88 gera um quadro de menor fibrose renal; e 

 a deficiência em tais receptores gera um menor perfil de resposta imune do tipo Th2 

durante o desenvolvimento da fibrose. 

 

6.2  Quanto à participação de diferentes subpopulações de macrófagos no 
desenvolvimento da fibrose 

 

 Macrófagos são as células responsáveis diretamente pelo desenvolvimento da fibrose; 

 Macrófagos M1, encontrados no início da injúria renal, se tornam macrófagos M2 com 

a cronicidade da doença; e 

 A presença de macrófagos M1 no início da doença é preditiva de um quadro de fibrose 

observada no período tardio. 

 

6.3  Quanto à participação do ácido úrico solúvel na ativação do inflamassoma NLPR3 
e posterior desenvolvimento da fibrose 

 

 O ácido úrico solúvel é um ligante endógeno liberado no contexto da lesão crônica 

devido a um quadro de hipóxia; 

 A via do inflamassoma de NLPR3 é ativada pelo ácido úrico solúvel na UUO; 

 O ácido úrico solúvel é capaz de modular macrófagos e induzir um quadro de fibrose; 

e 

 NLRP3 é ativado por diferentes mecanismos durante o estímulo com ácido úrico. 
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