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RESUMO 
 

DEGASPARI, S. Alteração na sinalização inflamatória e na proteína Klotho em 
pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), em hemodiálise, na presença e 
ausência de déficit cognitivo e em modelo animal de DRC (nefrectomia 5/6). 
2013. 107 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
DRC é a condição que descreve alteração irreversível da função renal, 
desencadeando alterações relacionadas a função renal, bem como o 
desenvolvimento de vários sintomas neurológicos. A DRC tem se tornado um 
problema de saúde pública devido ao aumento progressivo dos casos de 
insuficiência renal com necessidade de terapia renal substitutiva, de forma que no 
Brasil foi observado elevação de 10% em sua incidência entre 2004 e 2005. 
Pesquisas recentes tem mostrado que o grau de deficiência cognitiva está associado 
ao grau de comprometimento da função renal. Acredita-se que essas alterações 
cognitivas estão relacionadas às alterações vasculares do Sistema Nervoso Central 
(SNC) decorrente tanto da DRC quanto às variações desencadeadas pelos 
procedimentos de hemodiálise. O Modified Mini-mental Scale (3MS) e o Kidney 
Disease Quality of Life (KDQOL-CF) têm sido utilizados para a avaliação do déficit 
cognitivo nesses pacientes, de forma, que as alterações no lobo frontal são as mais 
freqüentes. Muitas hipóteses são descritas como fatores desencadeantes do déficit 
cognitivo relacionado a DRC, dentre eles, acredita-se que o estresse oxidativo e a 
resposta inflamatória estão envolvidos na patogênese tanto da DRC quanto das 
lesões relacionadas à isquemia da Demência Vascular. Recentemente, estudos 
relacionando alterações na klotho sérica com o envelhecimento precoce tem sido 
descritos, sendo essa proteína fortemente influenciada pela função renal, considera-
se que a klotho também pode estar envolvida nas alterações cognitivas presentes na 
DRC. Assim, o objetivo deste trabalho é o de avaliar a ausência e presença de 
déficit cognitivo em pacientes com DRC em hemodiálise, bem como em modelo 
animal de 5/6 de ablação renal, relacionando a concentração de citocinas (IL-1β, 
TNF-α, IL-6, IL-10, IFN-γ), proteína C reativa, cortisol/corticoesterona e klotho em 
soro humano e de rato, em líquido céfalo-raquídeo de rato e homogenato de 
hipocampo, córtex frontal, amígdala e rim de rato. Os dados mostraram que os 
mediadores séricos pró-inflamatórios e antinflamatórios realizada nos indivíduos 
DRC e DRC-CI não apresentaram diferença em relação aos indivíduos do grupo 
controle ou associação com a presença do declínio da função cognitiva. Alem disso 
no modelo animal de DRC, ainda que em condições pré-dialíticas, não encontramos 
correlação entre as alterações séricas de citocinas pró e anti-inflamatórias com o 
aparecimento do déficit cognitivo. Finalmente, os nossos dados mostraram ainda 
uma redução importante dos níveis séricos da proteína Klotho nos indivíduos do 
grupo DRC-CI, assim como nos animais com déficit cognitivo associado ao modelo 
animal de DRC quando comparado com os respectivos grupos Controle e DRC sem 
déficit. Em conjunto, os dados sugerem que as alterações na sinalização associada 
a proteína Klotho desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de 
alterações cognitivas associadas com insuficiência renal crônica. 
 
Palavras-chave: Doença renal crônica. Cognição. TNFα. Klotho. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

DEGASPARI, S. Influence of inflammatory signaling and Klotho in cognitive 
deficit linked to Chronic Kidney Disease (CKD) patients on hemodialysis and 
animal models of CKD (5/6 nephrectomy). 2013. 107 f. Tese (Doutorado em 
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 

 
CKD is a condition that describes irreversible alteration of renal function by triggering 
changes related to renal function and development of various neurological 
symptoms. CKD has become a public health problem due to progressive increase in 
cases of renal failure requiring renal replacement therapy. In fact, it has been 
reported an increase of 10% of the CKD incidence between 2004 and 2005. Recent 
research has shown that the degree of cognitive impairment is associated to degree 
of impairment of renal function. It is believed that these cognitive changes are related 
to vascular changes in the central nervous system (CNS) due to CKD, as well as by 
changes triggered by hemodialysis procedures. The Modified Mini-Mental Scale 
(3MS) and the Kidney Disease Quality of Life (KDQOL-CF) have been used for the 
assessment of cognitive impairment in this kind of patients, and most of data 
reported is about changes in the frontal lobe. Several hypotheses are described as 
triggering factors of cognitive impairment related to CKD, including the linked of 
oxidative stress and inflammatory response in the pathogenesis of CKD and of 
injuries related to vascular dementia. Recent studies have reported changes in 
serum klotho with aging, and levels of this protein are strongly influenced by renal 
function. Also, it may be involved in the cognitive impairment found in CKD. Thus, the 
objective of this thesis is to evaluate the presence and absence of cognitive 
impairment in patients with CKD on hemodialysis, as well as in a 5/6 renal ablation 
animal model.  In parallel, we performed animal behavioral tests to evaluate the 
memory, as well as IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-10, Klotho and cortisol levels in CKD 
patients plasma and 5/6 renal ablation serum, hippocampus, frontal cortex, amigdala, 
kidney and cerebrospinal fluid by ELISA. The data showed no differences in serum 
pro-inflammatory and anti-inflammatory mediators in CKD and CKD-CI groups when 
compared to the control group or association with the presence of the decline in 
cognitive function. In addition we found no correlation between changes in serum 
pro-and anti-inflammatory with the onset of cognitive impairment in the animal model 
of CKD, even in pre-dialysis conditions. Finally, our data also showed a significant 
reduction in serum levels of Klotho protein among individuals with CKD-CI, as well as 
in animals with cognitive deficits associated with the animal model of CKD when 
compared with the respective control groups and CKD without deficit. Taken 
together, together, the present data suggest that changes in Klotho signaling plays a 
key role in the development of cognitive changes associated with chronic renal 
failure. 
 
Keywords: Chronic Kidney Diseases (CKD). Cognition. TNF-α. Klotho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença renal crônica 

 

DRC é uma condição que descreve extensa e irreversível alteração da função 

renal, sendo sua evolução clínica associada a altas taxas de morbimortalidade. Os 

rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase do corpo humano, 

assim, não é surpresa que a diminuição progressiva da função renal implique no 

desenvolvimento de alterações orgânicas sistêmicas, como é o caso do 

envolvimento do sistema cardiovascular com as alterações hidroeletrolíticas, 

lipídicas e de pressão sanguínea; alterações de glicemia; disfunção nutricional; 

anemia; alterações do metabolismo ósseo, bem como o desenvolvimento de vários 

sintomas neurológicos, mesmo quando o paciente é submetido a hemodiálise ou 

contínua diálise peritoneal ambulatorial (SITHINAMSUWAN et al., 2005; WENDY; 

PETER, 2007). 

A DRC é um problema de saúde pública mundial. De acordo com o United States 

Renal Data System o número de indivíduos submetidos à terapia de hemodiálise 

duplicou nos Estados Unidos entre 2002 e 2010. Estudo realizado no mesmo país 

revela que a prevalência de DRC tem aumentado mais proeminentemente em 

jovens. Ainda que os indivíduos com idade de 60 anos ou mais representem agora 

metade de todos os novos casos de doença renal em estágio avançado, a DRC 

afeta amplamente indivíduos em idade avançada (KURELA et al., 2004). No Brasil, 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e o Ministério da Saúde a 

prevalência de pacientes necessitando de terapia renal substitutiva (hemodiálise ou 

diálise peritoneal) dobrou nos últimos 5 anos (Figura 1) (BASTOS et al., 2004; 

CHERCHIGLIA et al., 2007). Os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com os 

serviços de assistência prestados aos portadores de insuficiência renal cresceram 

acentuadamente nos últimos anos, sendo que no período de 1998 a 2002 o gasto 

médio nos estados brasileiros se elevou em 187%. Em 2002, aproximadamente 

71.000 indivíduos foram beneficiados com hemodiálise e diálise peritoneal, gerando 

um gasto anual de R$ 800 milhões, ou seja, R$ 11.300,00 com cada paciente com 

DRC, correspondendo a 13% dos gastos com procedimentos de média e alta 

complexidade realizados pelo SUS (GOLDBAUM; BRASIL, 2005). O SUS, em 2003, 

apontou um gasto médio anual de R$ 1 bilhão entre os procedimentos dialíticos e 
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farmacológicos, sendo a população assistida de 100 mil pacientes/ano, com 

previsão de crescimento maior que 10% para o ano de 2004 (CHERCHIGLIA et al., 

2007). O número projetado atualmente para pacientes em tratamento dialítico e com 

transplante renal no Brasil está próximo dos 120.000, a um custo de 1,4 bilhão de 

reais (BASTOS et al., 2011). 

 

Figura 1 - Número de procedimentos dialíticos e transplantes renais de 1976 a 
2003. 

  

Fonte: Adaptada Coelho, 1996 (ABTO, 2004; CHERCHIGLIA et al., 2007). 

 

Infelizmente, a DRC é subdiagnosticada e a oportunidade de implementação de 

prevenção primária, secundária e terciária não tem sido usados na prática clínica 

(BASTOS et al., 2010). 

No indivíduo normal, os rins processam em média 200 litros de sangue por dia, 

removendo excesso de água e produtos tóxicos, produzindo eritropoetina e vitamina 

D. Nos indivíduos com perda da função renal a hemodiálise tem por função substituir 

algumas das funções renais, excetuando-se sua função de biossíntese (WENDY; 

PETER, 2007). 

Segundo o Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) a DRC pode ser 

classificada em estágio 1: lesão renal com média de filtração glomerular (eFGM) 

normal ou elevada (> 90 ml por minuto/1,73 m
2
); estágio 2: lesão renal com pequena 

redução da eFGM (60-89 ml por minuto/1,73 m2); estágio 3: moderada redução da 

eFGM (30-59 ml por minuto/1,73 m2); estágio 4: severa diminuição da eFGM (15-29 
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ml por minuto/1,73 m2); estágio 5: falência renal, com eFGM < 15 ml por minuto/1,73 

m2 ou diálise (WENDY; PETER, 2007). 

 

1.2 Comprometimento cognitivo em indivíduos com DRC 

 

Um importante determinante da qualidade de vida nos indivíduos adultos jovens 

é o nível de função cognitiva. Dados recentes sugerem que indivíduos em diferentes 

estágios da DRC apresentam elevado risco no desenvolvimento de demência e 

comprometimento cognitivo (MADERO et al., 2008).  

A relação entre comprometimento cognitivo e a DRC em pacientes foi 

reconhecida recentemente, sendo relatado que o grau de deficiência cognitiva está 

associado ao grau de comprometimento da falência renal, de forma que apenas uma 

minoria dos pacientes submetidos a hemodiálise apresenta função cognitiva normal 

(DAHBOUR et al., 2009; MURRAY, 2008). Associa-se ao comprometimento 

cognitivo um decréscimo na qualidade de vida nos indivíduos com DRC em 

hemodiálise, bem como na adesão às recomendações da diálise, como dieta e uso 

de medicamentos (RAKOWSKY et al., 2006). 

O comprometimento cognitivo é definido como déficit quando ocorre redução em 

duas áreas da função cognitiva. Isso pode incluir distúrbios de memória 

(aprendizado ou assimilação de nova informação), execução funcional 

(planejamento e reação), atenção ou velocidade de processamento de informação 

(concentração, rapidez de assimilação ou análise de informação), habilidade motora 

(integração visual, tátil ou informação auditiva associada a atividade motora) ou 

linguagem (dificuldade em encontrar as palavras, redução da fluência) (DAHBOUR 

et al., 2009; MADAN et al., 2007; MADERO et al., 2008). O termo comprometimento 

cognitivo médio é usado em pacientes com comprometimento cognitivo detectável 

por critérios clínicos e que não tenha repercussão na execução de atividades diárias 

simples (MADERO et al., 2008). 

Sehgal et al. (1997) aplicaram o Mini Exame do Estado Mental (MMSE) em 336 

pacientes em hemodiálise randomicamente selecionados, 22% dos indivíduos 

apresentaram comprometimento cognitivo médio (MMSE 18 – 23) não diagnosticado 

e 8% apresentaram comprometimento cognitivo de moderado para severo (MMSE < 

18). Estudos realizados em pacientes em tratamento com hemodiálise, 

desconsiderando os indivíduos idosos, politraumatizados ou comorbidades severas, 
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mostram que a avaliação cognitiva pelo Modified Mini-mental Scale (3MS) com 

complementação da subescala de função cognitiva Kidney Disease Quality of Life 

(KDQOL-CF) são considerados o padrão ouro na avaliação cognitiva deste perfil de 

pacientes. 

Kurella et al. (2004), após estudo em 80 pacientes com DRC submetidos a 

hemodiálise, observaram que 23% dos indivíduos nos estágios 3 e 4 da DRC 

apresentaram comprometimento severo de execução motora funcional e 28% 

apresentaram perda de memória. Outros estudos relataram a relação entre a 

estimativa da filtração glomerular média (eFGM) e a função cognitiva, onde 

indivíduos com DRC e eFGM < 60 ml/minuto/1,73m2 tiveram pior desempenho em 

testes de execução funcional e memória verbal, sendo conhecido que a redução nos 

níveis de progesterona e estrogênio, em mulheres menopausadas, descreve um 

decréscimo de 10 ml/ min/ 1,73 m2 na eFGM, correspondendo a uma elevação de 

15-25% no risco de desenvolvimento de disfunção cognitiva (KURELLA et al., 2005). 

Selinger et al. (2004) relataram elevação em 37% do risco de desenvolvimento de 

déficit cognitivo em indivíduos jovens com DRC quando comparados com indivíduos 

sem DRC. Esse dado, quando ajustado para idade, sexo, raça, biótipo, nível de 

escolaridade, doença cardíaca e coronariana, diabete, hipertensão, tabagismo e 

genótipo apoE permanece em 26% nos indivíduos com creatinina em 2,0 mg/dl 

quando comparados a indivíduos com 1,0 mg/dl de creatinina. 

Murray et al. (2006) realizaram estudo em 338 indivíduos acima de 55 anos com 

DRC em hemodiálise. Apenas 2,9% dos indivíduos em diálise apresentavam história 

de comprometimento cognitivo documentada. No entanto, após a realização dos 

testes de função cognitiva foi constatado que apenas 12,7% dos indivíduos em 

diálise apresentavam essa função normal, enquanto 13,9% apresentavam déficit 

cognitivo médio, 36,1% moderado comprometimento cognitivo e 37,3% severo 

comprometimento cognitivo quando comparados com indivíduos sem DRC na 

mesma faixa etária. 

Indivíduos em contínua diálise peritoneal ambulatorial (CAPD) apresentam 

melhor função cognitiva quando comparados a indivíduos em hemodiálise 

(BUONCRISTINI et al., 1993; TILKI et al., 2004). 

A maioria dos pacientes sob hemodiálise são vasculopatas, sendo elevada a 

incidência de hipertensão (80%) e diabetes (60%) nesses pacientes, de forma que 

níveis elevados de marcadores inflamatórios e hemocisteína, disfunção do endotélio 
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vascular, alterações cardiovasculares, e aterosclerose de artérias carótidas são 

freqüentemente encontrados. Todos esses fatores contribuem para o 

comprometimento cognitivo vascular desses indivíduos (MURRAY, 2008). O 

fenômeno da infartação cerebral silenciosa (ICS) resultado da oclusão de pequenos 

vasos sanguíneos cerebrais profundos, tem sido descrito em pacientes com DRC 

onde a redução acentuada da eFGM eleva a ocorrência de ICS e, 

consequentemente o risco do surgimento de alteração de cognição (KOBAYASHI et 

al., 2009). 

Pacientes em hemodiálise apresentam risco elevado de desenvolver doenças 

cerebrovasculares subclínicas, com manifestação silenciosa ou assintomática e 

alterações da substância branca subcortical (SELINGER et al., 2007). Atualmente, 

acredita-se que as lesões da substância branca subcortical do cérebro são resultado 

de alterações microvasculares devido à hipoperfusão crônica, sugerindo que essas 

alterações estejam diretamente relacionadas com o envolvimento cognitivo desse 

perfil de pacientes, sendo recentemente demonstrado que a eFGM está associada 

com lesões da substância branca encefálica (KOBAYASHI et al., 2009; MURRAY, 

2008). 

Os vasos sangüíneos venosos do rim e cérebro são susceptíveis às variações de 

pressão sangüínea e fluxo visto que funcionam em condições de baixa resistência e 

são passivamente perfundidos, potencializando o surgimento de lesões causadas 

pelo mau funcionamento desses vasos nesses órgãos (KOBAYASHI et al., 2009). 

Em geral, a Doença de Alzheimer (DA) e Demência Vascular são as causas mais 

comuns de danos cognitivos em adultos. Apesar da falta de conhecimento do 

mecanismo de ação associado ao surgimento dos déficits cognitivos em pacientes 

com DRC, até o momento, não existem evidências sobre o aumento da prevalência 

de DA em pacientes com DRC, deste modo, a Demência Vascular é a causa mais 

provável de danos cognitivos nestes indivíduos (FUKUNISHI et al., 2002; KURELLA 

et al., 2004; MADERO et al., 2008; MURRAY, 2008; SMALL et al., 1997). Essa 

associação entre déficit cognitivo e DRC é independente das diferenças de idade, 

educação e etnia (KURELLA et al., 2004). Nesses indivíduos, as anormalidades no 

padrão do eletroencefalograma (EEG) podem preceder os sintomas clínicos da 

demência por período superior a 6 meses, sendo as alterações detectadas 

particularmente no lobo frontal (BURN; BATES, 2008). 
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Dentre as hipóteses patofisiológicas para a ocorrência do déficit cognitivo e DRC 

aceitas na atualidade, sugere-se o acúmulo de toxinas como alumínio, ácido úrico e 

estanho; desidratação; e depósito de material neurofibrilar nos neurônios corticais 

(BURN; BATES, 2008; WILLS; SAVORY, 1985). São, também, considerados 

significativos os fatores de risco relacionados a hemodiálise, incluindo hipotensão 

arterial, microembolização e edema cerebral. Dessa forma, pode ser destacado que 

as vias que envolvem isquemia e reperfusão, bem como o surgimento de inflamação 

estão envolvidas na degeneração neuronal e vascular presentes no déficit cognitivo 

associado à DRC e hemodiálise (CHONG et al., 2004; MADERO et al., 2008). 

Griva et al. (2006) estudaram a função cognitiva em indivíduos após 6 meses de 

transplante renal, onde os mesmos apresentaram melhora da memória, porém, as 

funções neuropsicológicas como atenção, concentração e habilidade psicomotora 

não mostrou melhora significativa. 

Finalmente, vale citar que estudos realizados no laboratório do Dr. Mattson, onde 

a nossa colaboradora Dra. Elisa está realizando o seu pós-doutorado, mostraram 

que modelos em animais de falha renal aguda induzem inflamação e alterações 

funcionais no SNC, o que reforça o envolvimento da sinalização inflamatória no 

desenvolvimento de déficits cognitivos (LIU et al., 2008). 

 

1.3 Avaliação cognitiva na DRC 

 

A avaliação da função cognitiva pode ser efetuada usando-se métodos 

neurofisiológicos (EEG, potencial evocado cognitivo e potencial evocado sensorial) e 

neuropsicológicos, onde esse último consiste em testes de função cognitiva geral ou 

testes de compreensão de um domínio particular. Os vários testes neuropsicológicos 

incluem o Mini Exame do Estado Mental (MMSE), o 3MS, o exame cognitivo do 

CAMDEX – Cambridge Cognitive Examination, o Cognitive Capacity Screening 

Examination (CCSE) e o The Kidney Disease Quality of Life Cognitive Function 

subscale (KDQOL-CF) (MADERO et al., 2008). 

O MMSE é um teste de avaliação cognitiva com sensibilidade de 87% e 

especificidade de 82%, apresentando sensibilidade suficiente para a detecção de 

déficit cognitivo médio, porém é pouco sensível para detectar pequenas lesões 

subcorticais encontradas nos pacientes em hemodiálise (PEREIRA et al., 2007; 

TENG; CHUI, 1987; TOMBAUGH; McINTYRE, 1992). 
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O 3MS é um teste de função cognitiva global com componentes de orientação, 

atenção, linguagem e memória, tem sensibilidade de 91% e especificidade de 97%, 

apresenta maior sensibilidade para déficits cognitivos médios do que o MMSE 

(TENG; CHUY, 1987). O CCSE é um dos mais sensíveis testes de avaliação 

cognitiva, no entanto, devido a sua ênfase em cálculos matemáticos e abstração ele 

é fortemente influenciado pelo nível educacional (HERSHEY et al., 1987; MEYER et 

al., 2002). 

O KDQOL é um questionário de saúde aplicado a qualidade de vida e usado em 

indivíduos com DRC, apresenta especificidade de 98% e apenas 15% de 

sensibilidade, porém, quando usado em conjunto com o 3MS é considerado o 

padrão ouro na indicação de alteração cognitiva nesse perfil de pacientes (HAYS et 

al., 1994; KURELLA et al., 2004; RAO et al., 2000). 

Williams et al. (2004) estudaram a correlação entre as avaliações 

neuropsicológicas e o período interdialítico, encontrando que indivíduos em 

hemodiálise apresentam melhor função cognitiva após 1 hora de realização da 

diálise do que após 24 e 67 horas, talvez devido a uremia. 

 

1.4 Biomarcadores periféricos e neurodegeneração 

 

O uso de marcadores biológicos periféricos em humanos tem propiciado avanços 

significativos na identificação das bases moleculares associadas a alterações que 

ocorrem no SNC na vigência de várias doenças neuropsiquiátricas (GIBSON; 

HUANG, 2005; MARCOURAKIS et al., 2008; PRATICÓ, 2005). O uso desta 

estratégia associada a estudos de imagem tem se mostrado de grande importância 

no avanço dos estudos translacionais, na medida em que eles permitem validar as 

teorias obtidas em modelos de experimentação em animais com as prováveis 

alterações bioquímicas e moleculares presentes em células sanguíneas de 

pacientes com diferentes tipos de doenças neuropsiquiátricas, tais como depressão, 

doença de Parkinson (DP), DA, ou no estudo das alterações associadas ao 

envelhecimento. O uso de biomarcadores na pesquisa clínica foi objeto de uma 

Reunião Científica promovida pela “Oxford University Saïd Business School” em 

associação com a “New York Academy of Science” em Janeiro de 2009, reunindo as 

maiores assumidades de diferentes países no campo das doenças 

neurodegenerativas, uma vez que os estudos translacionais constituem hoje objeto 
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de grande interesse em vários centros de pesquisa do mundo (eventos do NYAS, 

janeiro de 2009 e Revista FAPESP, março de 2010). 

Estudos recentes mostraram que no envelhecimento, as alterações observadas 

em plaquetas de idosos (KAWAMOTO et al., 2005) se correlacionam perfeitamente 

com os dados obtidos em plaquetas, hipocampo e córtex pré-frontal de animais de 

24 meses quando comparados com animais de 4 meses, validando os nossos 

estudos realizados em plaquetas humanas (KAWAMOTO et al., 2013). 

Estudo recente de Shadrina et al. (2010),  ressalta a importância dos estudos em 

biomarcadores que permitam o diagnóstico pré-clínico de doenças 

neurodegenerativas como a DP. De fato, estudos em plaquetas (SCHULZ; BEAL, 

1994) ou linfócitos (BARBANTI et al., 1999; PETROZZI et al., 2001) de indivíduos 

com DP esporádico revelaram anormalidades na biossíntese da dopamina e na 

função mitocondrial. 

Outra evidência atual interessante foi a descrita por Calciano (2010), que estudou 

células mononucleares sangüíneas como biomarcador periférico em associação com 

parâmetros obtidos no MMSE de indivíduos com DA. Reale et al. (2004) estudaram 

células mononucleares de sangue periférico de pacientes com DA em tratamento 

com Donezepil, descrevendo redução de IL-1β, IL-6 e TNF-α, junto com o  aumento 

na expressão e produção de IL-4, sugerindo que as citocinas inflamatórias 

periféricas são afetadas pelo tratamento com inibidores da acetilcolinesterase. 

Novak et al. (1998) relataram que a administração intracerebrovascular do agonista 

delta-opióide SNC-80 não altera a função das células natural killers (NK), linfócitos e 

macrófagos, porém, a administração intravenosa de SNC-80 está associada a 

imunopotencialização. 

Finalmente poderíamos citar outros exemplos, tais como Ossa et al. (2010), que 

investigaram a ferritina eritrocitária e sérica como marcador periférico do estresse 

oxidativo e resposta inflamatória após acidente vascular encefálico (AVE) 

hemorrágico, sugerindo o potencial neurotóxico do ferro nos AVEs; e Pereira et al. 

(2007) que referem que a atividade da IL-10 reduz a produção de citocinas pró-

inflamatórias em macrófagos estimulados em cultura pelo peptídeo WNT5a, 

condição freqüentemente descrita em pacientes com choque séptico. 
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1.5 Inflamação na DRC 

 

O processo inflamatório sistêmico, como o encontrado nos pacientes com DRC, 

é evidenciado pelo aumento nas concentrações plasmáticas de citocinas pró-

inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6), interleucina-15 (IL-15) e interleucina-8 (IL-

8), sendo que as espécies reativas de oxigênio promovem a amplificação da 

liberação dessas citocinas, funcionando como mecanismo de retroalimentação 

positiva, de forma a manter um ciclo crônico e sistêmico que produz um estado pró-

inflamatório (GIUNTA et al., 2008). Estudo com macrófagos in vitro, sugere a 

atenuação do efeito inflamatório pela ativação da proteína C e da citocina 

antiinflamatória IL-10 com participação da WNT-5a na resposta inflamatória 

(GEORGE, 2008). Pesquisas sugerem que a inflamação persistente e o estresse 

oxidativo são iniciados precocemente nos processos de falência da função renal, 

podendo a produção de proteína C reativa hepática estar associado a ocorrência de 

lesões vasculares (STENVINKEL, 2006). 

Nas células endoteliais cerebrais, resíduos da externalização da membrana 

fosfolipídica promovem dano celular, desencadeando uma via celular inflamatória e 

trombose (CHONG; MAIESE, 2004). 

No SNC, a neuroinflamação é caracterizada por infiltração de granulócitos e 

macrófagos/monócitos no parênquima cerebral, ativação da microglia e astrócitos, 

expressão de citocinas, moléculas de adesão e outros mediadores inflamatórios 

(LAKHAN et al., 2009). No entanto, a ativação de astrócitos e microglia não prevê o 

início da inflamação clássica ou da indução de imunidade adaptativa. Em vez disso, 

as respostas neuroimunes provocadas por doenças ou lesões podem ser 

consideradas como parte de um contínuo fluxo de informação entre as células do 

parênquima (neurônios e glia), endotélio e leucócitos circulantes (NATHAN, 2002). 

Processos como a isquemia, excitotoxicidade e estresse oxidativo ativam as 

células da microglia e astrócitos que por sua vez reagem secretando citocinas e 

metaloproteases de matriz (que induzem a produção de espécies reativas de 

oxigênio) (LAKHAN et al., 2009).  

Em situações de má perfusão cerebral, a microglia e os astrócitos podem exercer 

neuroproteção através da produção de moléculas neurotróficas como o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), fator de crescimento insulin - like I (IGF-I), 

entre outros (LAKHAN et al., 2009; PETZOLD et al., 2003). No entanto, há 
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evidências de que células da glia ativadas em resposta à isquemia, têm o potencial 

de liberar citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α, IL- 1β e IL-6, quemocinas, e 

outras moléculas potencialmente citotóxicas incluindo óxido nítrico (NO), espécies 

reativas de oxigênio e prostaglandinas (LUCAS et al., 2006). Estes mediadores 

inflamatórios levam a uma superexpressão de moléculas de adesão nas células 

endoteliais, permitindo que células sanguíneas inflamatórias, principalmente 

neutrófilos, infiltrem o tecido cerebral. Os neutrófilos, que também secretam 

citocinas, ocasionam uma maior ativação das células gliais. Este processo resulta na 

morte de células neuronais e aumento do dano à área isquêmica (POPOVICH; 

LONGBRAKE, 2008). 

 

1.6 Klotho 

 

A fosforilação de proteínas tem sido aceita como um dos mais importantes 

mecanismos de regulação da função celular. Há evidências de que os sinais 

extracelulares produzem diversos efeitos fisiológicos através da regulação do estado 

de fosforilação dos diversos tipos de fosfoproteínas presentes no interior da célula 

(NESTLER; GREENGARD, 1999). De fato, inúmeros trabalhos têm demonstrado 

que os nucleotídeos cíclicos (monofosfato de adenosina cíclico - AMPc - e 

monofosfato de guanosina cíclico - GMPc), assim como o cálcio (Ca++), regulam 

uma variedade de funções, tais como transporte axoplasmático, além de síntese, 

liberação, geração de potenciais de ação e diferenciação celular através de 

proteínas quinases (por exemplo: a proteína quinase dependente de AMPc – PKA – 

e a proteína quinase dependente de GMPc - PKG). Estas proteínas catalisam a 

transferência de grupos fosfato do trifosfato de adenosina (ATP) para aceptores 

protéicos (grupos hidroxila dos resíduos de treonina, serina ou tirosina) modulando a 

atividade funcional destas proteínas (FRANCIS; CORBIN, 1994; NESTLER; 

GREENGARD, 1999). Vale salientar que o mesmo conceito formulado para o 

processo de fosforilação deve ser estendido à via inversa, ou seja, aos processos 

envolvendo a desfosforilação de proteínas através da ação de proteínas fosfatases. 

Foram identificadas oito proteínas fosfatases, as quais  podem ser classificadas 

como fosfatases do tipo fosfoserina/fosfotreonina ou do tipo fosfotirosina (NESTLER; 

GREENGARD, 1999). 
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Klotho é uma proteína transmembrana, estando sua expressão presente nos 

tecidos que regulam a homeostase do Ca++, incluindo os túbulos contorcidos distais 

no rim, a glândula paratireoide e o epitélio do plexo coróide no cérebro 

(MATSUMURA et al., 1998; SOPJANI et al., 2011). O domínio extracelular da klotho 

pode ser clivado, permitindo sua circulação  no líquido cerebroespinal e no sangue 

(BLOCH et al., 2009). A α- Klotho (α-kl) foi identificada pela primeira vez como um 

gene relacionado ao envelhecimento e posteriormente estando envolvido como 

regulador do fosfato, do metabolismo da vitamina D e regulando a homeostase do 

Ca++ (KURO-O, 2011). 

O gene klotho codifica a proteína klotho com um único domínio transmembrana. 

O domínio extracelular apresenta dois domínios homólogos com sequência similar a 

da β-glucosidase de bactérias e plantas (KOROSU; KURO-O, 2008). A proteína 

klotho tem sido descrita com um papel enzimático efetivo, ao modificar 

glicoproteínas na membrana celular, onde, dependendo da proteína de membrana, a 

atividade da klotho pode acelerar ou retardar a degradação dessas proteínas (HU et 

al., 2010). 

Nos rins, na glândula paratireóide e no plexo coróide, α-kl se liga a Na+/K+-

ATPase, onde baixas concentrações de Ca++ extracelular permitem a rápida 

translocação do complexo α-kl/Na+/K+-ATPase de organelas endossomais para a 

membrana plasmática, permitindo a secreção do paratormônio (PTH) pelas 

glândulas paratireoides e o transporte transepitelial de Ca++ nos rins e plexo coróide 

(IMURA et al., 2007; NABESHIMA, 2010). 

Assim, além de estar relacionada ao processo de envelhecimento e expectativa 

de vida (KURO, 2010), a expressão de klotho está envolvida no controle do Ca++ 

pelo rim, onde a estabilização do TRPV5 pelo klotho, facilita a recaptação do Ca++ 

no rim. Estudos demonstram que baixas concentrações de Ca++ podem induzir a 

secreção de klotho na glândula paratireoide e no plexo coróide, bem como a klotho 

apresenta um importante papel mediador da atividade da Na+/K+-ATPase 

dependente do PTH (IMURA et al., 2007; RAZZAQUE, 2008; TSUJIKAWA et al., 

2003). Estudos in vitro usando o plexo coróide isoladamente, mostraram rápida 

elevação na atividade da Na+/K+-ATPase após incubação com meio de cultura 

contendo baixa concentração de Ca++ (GUPTA et al., 2004; RAZZAQUE, 2008). No 

entanto, a atividade da Na+/K+-ATPase não é alterada pelas mudanças na 

concentração do Ca++ em camundongos klotho knockout, sugerindo que a proteína 
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de membrana klotho é um fator essencial no recrutamento rápido da Na+/K+-ATPase 

da superfície celular em resposta as alterações na concentração do Ca++ 

extracelular (IMURA et al., 2007; RAZZAQUE, 2008). 

A supressão prolongada do PTH em camundongos klotho knockout foi associada 

com a elevação da atividade da vitamina D e hipercalemia, evidenciando uma 

interrelação entre a vitamina D e o klotho (LANSKE; RAZZAQUE, 2007; 

TSUJIKAWA et al., 2003), onde a vitamina D pode regular a atividade da klotho por 

induzir sua produção, e o klotho pode contribuir negativamente na síntese ativa da 

vitamina D, possivelmente pela supressão da expressão do gene 1-alfa-hidroxilase 

(YOSHIDA et al., 2002). 

Tem sido descrito, também, que o klotho participa do efeito inibitório do FGF23 

sobre a formação de 1,25(OH)2D3, elevando sua produção (RAZZAQUE, 2009) e a 

deficiência de klotho resulta em hipercalcemia, hiperfosfatemia e calcificação 

vascular (KURO, 2010). A restrição de vitamina D parcialmente reverte o processo 

acelerado de envelhecimento, o déficit de crescimento e a morte prematura dos 

eritrócitos em camundongos klotho-knockout. Além disso, mecanismos não 

associados a 1,25(OH)2D3 e o Ca++ contribuem para a redução do sal por via renal 

nesses animais (TSUJIKAWA et al., 2003). Estudo de Sopjani et al. (2011) 

demonstrou o efeito estimulatório do klotho sobre a distribuição e função da Na+/K+-

ATPase. 

Estudo associando a vitamina D à função cognitiva em indivíduos jovens tem 

sugerido seu papel neuroprotetor via mecanismos vasculares (BUELL; TUCKER, 

2011). Pesquisa realizada em modelo animal sugere que a vitamina D pode interferir 

na expressão de neurotrofinas e proteínas de ligação de Ca++ necessárias para a 

função cerebral normal (CLEMENS et al., 1988), evidências também sugerem que a 

vitamina D pode suprimir a expressão de citocinas inflamatórias e, dessa forma, sua 

deficiência pode estar relacionada às doenças inflamatórias neurodegenerativas e 

mecanismos das doenças vasculares (GARCION et al., 1997; GARCION et al., 

1998). 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. O declínio cognitivo observado em 40% dos pacientes com DRC estava 

concentrado nas áreas equivalentes aos domínios cognitivos de memoria 

operacional, processamento sintático e memória de longo prazo. 

2. No modelo animal de DRC (5/6 de ablação renal), 36% dos animais 

apresentaram declíno da memória e 40% declínio de atenção. 

3. Não existe diferença importante nos níveis séricos de creatinina entre os 

grupos DRC e DRC-CI, assim como nos níveis séricos de uréia tanto no pré-diálise 

como no pós-diálise entre os mesmo grupos, o que sugere que esse fator não está 

envolvido na alteração da função cognitiva nessa população estudada. 

4. Os níveis séricos de estrógeno não apresentaram diferença significativa entre 

os grupos controle, DRC e DRC-CI, mostrando a ausência de influência desse 

hormônio na alteração da função cognitiva nessa população estudada. 

5. A análise de mediadores séricos pró-inflamatórios (IL-1β, IL-6, TNF-α e 

proteína C reativa) e antinflamatórios (IL-10 e cortisol) realizada nos indivíduos DRC 

e DRC-CI não mostrou diferença em relação aos indivíduos do grupo controle ou 

associação com a presença do declínio da função cognitiva o que sugere que esse 

não é um bom marcador para avaliar as alterações cognitivas associadas a DRC.  

6. A análise nos níveis séricos de citocinas pró e antiinflamatórias no modelo 

animal de ablação de 5/6 da massa renal não esta claramente associada ao declínio 

cognitivo sugerindo que a neuroinflamação geral não é um fator diretamente 

associado as alterações cognitivas nessa população estudada. 

7. Os níveis séricos da proteína Klotho apresenta uma redução importante nos 

indivíduos do grupo DRC-CI, assim como no córtex frontal e no liquor de animais Nx-

CI quando comparados com os grupos Sham e Nx-M.  

8. O grupo DRC-CI apresenta um aumento nos níveis liquóricos de TNF-α 

quando comparados com os grupos Sham e Nx-M, o que sugere existência de uma 

interação entre TNFα e Klotho também no SNC.  

 

Em conjunto, os dados sugerem que as alterações na sinalização associada a 

proteína Klotho desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de 

alterações cognitivas associadas com insuficiência renal crônica. 

 



82 
 

REFERÊNCIAS* 

 

AGGANIS, B. T.; WEINER, D. E.; GIANG, L. M.; SCOTT, T.; TIGHIOUART, H.; 
GRIFFITH, J. L.; SARNAK, M. J. Depression and cognitive function in maintenance 
hemodialysis patients. Am. J. Kidney Dis., v. 56, n. 4, p. 704-712, 2010. 
 
AKIYAMA, H.; BARGER, S.; BARNUM, S.; BRADT, B.; BAUER, J.; COLE, G. M.; 
COOPER, N. R.; EIKELENBOOM, P.; EMMERLING, M.; FIEBICH, B. L.; FINCH, C. 
E.; FRAUTSCHY, S.; GRIFFIN, W. S.; HAMPEL, H.; HULL, M.; LANDRETH, G.; 
LUE, L.; MRAK, R.; MACKENZIE, I. R.; McGEER, P. L.; O’BANION, M. K.; 
PACHTER, J.; PASINETTI, G.; PLATA-SALAMAN, C.; ROGERS, J.; RYDEL, R.; 
SHEN, Y.; STREIT, W.; STROHMEYER, R.; TOOYOMA, I.; VAN MUISWINKEL, F. 
L.; VEERHUIS, R.; WALKER, D.; WEBSTER, S.; WEGRZYNIAK, B.; WENK, G.; 
WYSS-CORAY, T. Inflammation and Alzheimer’s disease. Neurob. Aging., v. 21, n. 
3, p. 383-421, 2000. 
 
BABOVIC, D.; O’TUATHAIGH, C. M.; O’CONNOR, A. M.; O’SULLIVAN, G. J.; 
TIGHE, O.; CROCKE, D. T.; KARAVIORGOU, M.; GOGOS, J. A.; COTTER, D.; 
WADDINGTON, J. L. Phenotypic characterization of cognition and social behavior in 
mice with heterozygous versus homozygous deletion of catechol-O-
methyltransferase. Neuroscience, v. 155, n. 4, p. 1021-1029, 2008. 

 

BARBANTI, P.; FABBRINI, G.; RICCI, A.; CERBO, R.; BRONZETTI, E.; CARONTI, 

B.; CALDERARO, C.; FELICI, L.; STOCCHI, F.; MECO, G.; AMENTA, F.; LENZI, G. 

L. Increases expression. of dopamine receptors on lymphocytes in Parkinson’s 

disease. Mov. Disord., v. 14, n. 5, p. 764-771, 1999. 

 
BARNES, J. M.; BARNES, N. M.; COSTALL, B.; COUGHLAN, J.; NAYLOR, R. J.; 
TOMKINS, D. M.; WILLIAMS, T. J. Angiotensin-converting enzyme inhibition, 
angiotensin, and cognition. J. Cardiovasc. Pharmacol., v. 19, n. 6, p. 63-71, 1992. 
 
BASTOS, M. G.; CARMO, W. B.; ABRITA, R. R.; ALMEIDA, E. C.; MAFRA, D.; 
COSTA, D. M.N.; GONÇALVES, J. A.; OLIVEIRA, L. A.; SANTOS, F. R.; PAULA, R. 
B. Doença renal crônica: problemas e soluções. NIEPEN – Núcleo Interdisciplinas de 
Estudos e Pesquisas em Nefrologia da Universidade Federal de Juíz de Fora – e 
Fundação IMEPEN. J. Bras. Nefrol., v. 26, n. 4, p. 202-215, 2004. 

 

BASTOS, M. G.; KIRSZTAJN, G. M. Doença renal crônica: importância do diagnostic 

precoce, encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinary estruturada para 

melhora do desfecho em pacientes ainda não submetidos à diálise. J. Bras. Nefrol.,  

v. 33, n. 1, p. 93-108, 2011. 

 
BEVINS, R. A.; BESHEER, J. Object recognition in rats and mice: one-trial non-
matching-to-sample learning task to study ‘recognition memory’. Nature Protocols., 
v. 3, n. 1, p. 1306-1311, 2006. 

                                                             
 * 

De acordo com:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: 

elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 



83 
 

 
BLOCH, L.; SINESHCHEKOVA, O.; REICHENBACH, D.; REISS, K.; SAFTIG, P.; 
KURO-O, M.; KAETHER, C. Klotho is a substrate for alpha-, beta- and gamma-
secretase. FEBS Lett., v. 583, n. 19, p. 3221-3224, 2009. 
 
BUELL, J. S.; TUCKER, K. L. The value of physiologic vitamin D as a biomarker of 
dementia. Drugs Today (Barc), v. 47, n. 3, p. 223-231, 2011. 

 

BUONCRISTIANI, U.; ALBERTI, A.; GUBBIOTTI, G.; MAZZOTA, G.; GALLAI, V.; 

QUINTALIANI, G.; GABURRI, M. Better preservation of cognitive faculty in 

continuous ambulatory peritoneal dyalises. Perit. Dial. Int., v. 13, p. S202-S205, 

1993. Suppl 2. 

 
BURN, D. J.; BATES, D. Neurology and the kidney. J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry, v. 65, p. 810-821, 1998. 

 

CALCIANO, M. A.; ZHOU, W.; P. J.; EINSTEIN, R. Drug treatment of Alzheimer’s 

disease patients leads to expression changes in peripheral blood cells. Alzheimers 

Dement., v. 6, n. 5, p. 386-393, 2010. 

 
CHALAS, A.; CONWAY. E. L.  No evidence for involvement of angiotensin II in 
spatial learning in water maze in rats. Behav. Brain Res., v. 81, n. 1-2, p. 199-205, 
1996. 
 
CHERCHIGLIA, M.; QUEIROZ, O. V.; JUNIOR, A. G. Projeto: avaliação das terapias 
renais substitutivas. I Ciclo de Palestras. Jornada de Economia e Saúde, 2007. 
 
CHONG, Z. Z.; KANG, J. Q.; MAIESE, K. Essential cellular regulatory elements of 
oxidative stress in early and late phases of apoptosis in the central nervous system. 
Antiox. & Redox Signal., v. 6, n. 2, p. 277-287, 2004. 
 
CHONG, Z. Z.; MAIESE, K. Targeting WNT, protein kinase B, and mitochondrial 
membrane integrity to foster cellular survival in the nervous system. Histol. 
Histopathol., v.19, p. 495-504, 2004. 
 
CLEMENS, T. L.; McGLADE, S. A.; GARRETT, K. P.; HORIUCHI, N.; HENDY, G. N. 
Tissue-specific regulation of avian vitamin D-dependent calcium-binding protein 28-
kDa mRNA by 1,25-dihydroxyvitamin D3. J. Biol. Chem., v. 263, n. 26, p. 13112-
13116, 1988. 
 
COLLINO, M.; ARAGNO, M.; MASTROCOLA, R.; GALLICCHIO, M.; ROSA, A. C.; 
DIANZANI, C.; DANNI, O.; THIEMERMANN, C.; FANTOZZI, R. Modulation of the 
oxidative stress and inflamatory response by PPAR-λ agonists in the hippocampus of 
rats exposed to cerebral ischemia/reperfusion. Euro. J. Pharm., v. 530, p. 70-80, 
2006. 
 
COOPER, B. G.; MIYA, D. Y.; MIZUMORI, S. J. Superior colliculus and active 
navigation: role os visual and non-visual cues in controlling cellular representations 
os space. Hypocampus, v. 8, n. 4, p. 340-372, 1998. 



84 
 

 
CROWE, D. A.; CHAFEE, M. V.; AVERBECK, B. B.; GEORGOPOULOS, A. P. 
Participation of primary motor cortical neurons in a distributed network during maze 
solutions: representation of spatial parameters and time-course comparison with 
parietal area 7a. Exp. Brain Res., v. 158, p. 28-34, 2004. 
 
CRUZ PORTELA, L. V.; OSES, J. P.; SILVEIRA, A. L. SCHMIDT, A. P.; LARA, D. R.; 
OLIVEIRA BATTASTINI, A. M.; RAMIREZ, G.; VINADÉ, L.; FREITAS SARKIS, J. J.; 
SOUZA, D. O. Guanine and adenine nucleotidase activities in rat cerebrospinal fluid. 
Brain Res., v. 950, n. 1-2, p. 74-78, 2002. 
 
DAHBOUR, S. S.; WAHBEH, A. M.; HAMDAN, M. Z. Mini mental status examination 
(MMSE) in stable chronic renal failure patients on hemodialysis: the effects of 
hemodialysis on the MMSE score. A prospective study. Hem. Int., v. 13, p. 80-85, 
2009. 
 
DEMIRBILCK, M. E.; KOMUREO, N. K. H. F.; AKIN, K. O. Advanced oxidation 
protein products in aged with dementia. Am. J. Immun., v. 3, n. 2, p. 52-55, 2007. 
 
DÍAZ-DELFÍN, J.; HONDARES, E.; IGLESIAS, R.; GIRALT, M.; CAELLES, C.; 
VILLARROYA, F. TNF-α represses β-Klotho expression and impairs FGF21 action in 
adipose cells: involvement of JNK1 in the FGF21 pathway. Endocrinology, v. 153, 
n. 9, p. 4238-4245, 2012. 
 
DUARTE, P. S.; MIYAZAKI, M. C.O.S.; CICONELLI, R. M.; SESSO, R. Tradução e 
adaptação cultural do instrumento de avaliação de qualidade de vida para pacientes 
renais crônicos (KDQOL-SF). Rev. Assoc. Med. Bras., v. 49, n. 4, p. 375-381, 2003. 
 
DUCE, J. A.; PODVIN, S.; HOLLANDER, W.; KIPLING, D.; ROSENA, D. L.; 
ABRAHAM, C. R. Gene profile analysis implicates Klotho as an important contributor 
to aging changes in brain white matter of the rhesus monkey. Glia, v. 56, n. 1, p. 
106-117, 2008. 
 

FRANCIS, S. H.; CORBIN, J. D. Structure and function of cylic nucleotide-dependent 

protein kinases. Annu. Rev. Physiol., v. 56, p. 237-272, 1994. 

 
FUJIHARA, C.K.; AVANCINE, C.M.D.M.; NORONHA, I.L.; DeNUCCI, G.; ZATZ, R. 
Mycophenolate mofetil reduces renal injury in the chronic nitric oxide synthase 
inhibition model. Hypertension, v. 37, n. 1, p. 170-175, 2001. 
 
FUJIHARA, C. K.; VELHO, M.; MALHEIROS, D. M.; ZATZ, R. An extremely high 
dose of losartan affords superior renoprotection in the remnant model. Kidney Int., v. 
67, n. 5, p. 1913-1924, 2005. 
 
FUKUNISHI I.; KITAOKA T.; SHIRAI T.; KINO, K.; KANEMATSU E.; SATO, Y. 
Psychiatric disorders among patients undergoing hemodialysis therapy. Nephron, v. 
91, p. 344–347, 2002. 
 
GARCION, E.; NATAF, S.; BEROD, A.; DARCY, F.; BRACHET, P. 1,25-
Dihydroxyvitamin D3 inhibits the expression of inducible nitric oxide synthase in rat 



85 
 

central nervous system during experimental allergic encephalomyelitis. Brain Res. 
Mol. Brain Res., v. 45, n. 2, p. 255-267, 1997. 
 
GARCION, E.; SINDJI, L.; MONTERO-MENEI, C.; ANDRE, C.; BRACHET, P.; 
DARCY, F. Expression of inducible nitric oxide synthase during rat brain 
inflammation: regulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3. Glia, v. 22, n. 3, p. 282-294, 
1998. 
 
GEORGE, S. J. WNT pathway – a new role in regulation of inflammation. 
Aterioscler. Thromb. Vasc. Biol., v. 28, p. 400-402, 2008. 

 

GIBSON, G. E.; HUANG, H. M. Oxidative stress in Alzheimer’s disease. Neurobiol. 

Aging., v. 26, n. 5, p. 575-578, 2005. 

 
GIUNTA, B.; FERNANDEZ, F.; NIKOLIC, W. V.; OBREGON, D.; RRAPO, E.; TOWN, 
T.; TAN, J. Inflammaging as a prodrome to Alzheimer’s disease. J. Neuroinf., v. 5, p. 
51-66, 2008. 
 
GOLDBAUM, M.; BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Relatório de Gestão - 2005. Brasília, 2006. 
 
GOULD, T.; DAO, D. T.; KOVACSICS, C. E. The open field test. Neuromethods, v. 
42, p. 1-20, 2009. 
 
GRAGE-GRIEBENOW, E. D.; LORENZEN, R.; FETTING, H. D.; FLAD, A. M. E. 
Phenotypical and functional characterization of Fc receptor I (CD64) – negative 
monocytes a monir human monocyte subpopulation with high accessory and antiviral 
activity. Eur. J. Immunol., v. 23, p. 3126-3135, 1993. 
 
GRIVA, K.; THOMPSON, D.; JAYASENA, D.; DAVENPORT, A.; HARRISON, M.; 
NEWMAN, S. P. Cognitive functioning pre-to post-kidney tranplantation-a prospective 
study. Nephrol. Dial. Transplant., v. 21, n. 11, p.  3275-3282, 2006. 
 
GUPTA, S. P.; BAGARIA, P.; KUMARAN, S. A quantitative structure-activity 
relationship study on a series of Na+, K+- ATPase inhibitors. J. Enzyme Inhib. Med. 
Chem., v. 19, n. 5, p. 389-393, 2004. 
 
HAYS, R. D.; KALLICH, J. D.; MAPES, D. L.; COONS, S. J.; CARTER, W. B. 
Development of the kidney disease quality of life (KDQOL) instrument. Qual. Life 
Res., v. 3, n. 5, p. 329-338, 1994. 
 
HERSHEY, L. A.; JAFFE, D. F.; GREENOUGH, P. G.; YANG, S. L. Validation of 
cognitive and functional assessment instruments in vascular dementia. Int. J. 
Psychiatry Med., v. 17, n. 2, p. 183-192, 1987. 
 
HOPKINS, S. J.; ROTHWELL, N. J. Cytokines and the nervous system I: expression 
and recognition. Trends Neurosci., v. 18, n. 2, p. 83-88, 1995. 
 
HU, M. C.; KURO-O, M.; MOE, O. W. Klotho and kidney disease. J. Nephrol., v. 23, 
p. S136-S144, 2010. Suppl 16. 



86 
 

 
IMURA, A.; TSUJI, Y.; MURATA, M.; MAEDA, R.; KUBOTA, K.; IWANO, A.; OBUSE, 
C.; TOGASHI, K.; TOMINAGA, M.; KITA, N.; TOMIYAMA, K.; IIJIMA, J.; 
NABESHIMA, Y.; FUJIOKA, M.; ASATO, R.; TANAKA, S.; KOJIMA, K.; ITO, J.; 
NOZAKI, K.; HASHIMOTO, N.; ITO, T.; NISHIO, T.; UCHIYAMA, T.; FUJIMORI, T.; 
NABESHIMA, Y. Alpha-Klotho as a regulator of calcium homeostasis. Science, v. 
316, n. 5831, p. 1615-1618, 2007. 
 
JEPSEN, F. L.; MORTENSEN, P. B. Interstitial fibrosis of the renal cortex in minimal 
change lesion and its correlation with renal function – a quantitative study. Virchows 
Arch. A. Pathol. Anat., v. 383, p. 265-270, 1979. 
 
JOOSTEN, H.; IZAKS, G. J.; SLAETS, J. P.; de JONG, P. E.; VISSER, S. T.; BILO, 
H. J.; GANSEVOORT, R. T. Association of cognitive function with albuminuria and 
eGFR in the general population. Clin. J. Am. Soc. Nephrol., v. 6, n. 6, p. 1400-1409, 
2011. 
 

KAWAMOTO, E. M.; LEPSCH, L. B.; BOAVENTURA, M. F.; MUNHOZ, C. D.; LIMA, 
L. S.; YSHII, L. M.; AVELLAR, M. C.W.; CURI, R.; MATTSON, M. P.; SCAVONE, C. 
Amyloid beta-peptide activates nuclear factor-kappaB through an N-methyl-D-
aspartate signaling pathway in cultured cerebellar cells. J. Neurosci. Res., v. 8, p. 
845-860, 2008. 
 
KAWAMOTO, E. M.; MUNHOZ, C. D.; GLEZER, I.; BAHIA, V. S.; CARAMELLI, P.; 
NITRINI, R.; GORJAO, R.; CURI, R.; SCAVONE, C.; MARCOURAKIS, T. Oxidative 
state in platelets and erythrocytes in aging and Alzheimer's disease. Neurobiol. 
Aging., v. 26, p. 857-864, 2005. 
 
KAWAMOTO, E. M.; VASCONCELOS, A. R.; DEGASPARI, S.; BÖHMER, A. E.; 
SCAVONE, C.; MARCOURAKIS, T. Age-related changes in nitric oxide activity, 
cyclic GMP, and TBARS levels in platelets and erythrocytes reflect the oxidative 
status in central nervous system. Age (Dordr), v. 35, n. 2, p. 331-342, 2013. 
 
KIM, C. K.; KALYNCHUK, L. E.; KORNECOOK, T. J.; MUMBY, D. G.; DADGAR, N. 
A.; PINEL, J. P.; WEINBERG, J. Object-recognition and spatial learning and memory 
in rats prenatally exposed to ethanol. Behav. Neurosci., v. 111, n. 5, p. 985-995, 
1997. 
 
KING, G. D.; ROSENE, D. L.; ABRAHAM, C. R. Promoter methylation and age-
related downregulation of Klotho in rhesus monkey. Age (Dordr), v. 34, n. 6, p. 1405-
1419, 2012. 
 

KOBAYASHI, A.; KARLINSKI, M.; LITWIN, T.; CZLONKOWSKA. Do silent infarcts 

modify the effect of thrombolysis for stroke? Acta Neurol. Scand., v. 127, n. 4, p. 

227-232, 2009. 

 
KOMULAINEN, P.; LAKKA, T. A.; KIVIPELTO, M.; HASSINEN, M.; PENTTILA, I. M.; 
HELKALA, E. L.; GYLLING, H.; NISSINEN, A.; RAURAMAA, R. Serum high 
sensitivity C-reactive protein and cognitive function in elderly women. Age and 
Ageing, v. 36, p. 443-448, 2007. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17969100&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17969100&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bahia+VS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Caramelli+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Nitrini+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gorjao+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Curi+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Scavone+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Marcourakis+T%22%5BAuthor%5D


87 
 

 
KUO, P.; YEN, C.; CHANG, C.; KUO, C.; CHEN, J.; SOROND, F. Relation of C-
reative protein to stroke, cognitive disorders, and depression in the general 
population: systematic review and meta-analysis. Neurology, v. 4, p. 371-380, 2005. 
 
KURELLA, M.; CHERTOW, G. M.; LUAN, J.; YAFFE, K. Cognitive impairment in 
chronic kidney disease. J. Am. Geriatr. Soc., v. 52, p. 1863-1869, 2004. 
 
KURELLA, M.; CHERTOW, G. M.; FRIED, L. F.; CUMMINGS, S. R.; HARRIS, T.; 
SIMONSICK, E.; SATTERFIELD, S.; AYONAYON, H.; YAFFE, K. Chronic kidney 
disease and cognitive impairment in the elderly: the health, aging, and body 
composition study. J. Am. Soc. Nephrol., v. 16, n. 7, p. 2127-2133, 2005. 
 
KURELLA, M.; LUAN, J.; YAFFE, K.; CHERTOW, G. Validation of the Kidney 
Disease Quality of Life (KDQOL) cognitive function subscale. Kid. Internat., v. 66, p. 
2361-2367, 2004. 
 
KURELLA, M.; YAFFE, K.; SHLIPAK, M. G.; WENGER, N. K.; CHERTOW, G. M. 
Chronic kidney disease and cognitive impairment in menopausal women. Am. J. 
Kidney Dis., v. 45, n. 1, p. 66-76, 2005. 
 
KURO-O, M. Klotho and aging. Biochem. et Bioph. Acta, p. 1049-1058, 2009. 
 
KURO-O, M. Klotho. Eur. J. Physiol., v. 459, p. 333-343, 2010. 

 

KURO-O, M. Phosphate and Klotho. Kidney Int. Suppl., v. 121, p. S20-S23, 2011. 

 
KURO-O, M.; MATSUMURA, Y.; AIZAWA, H.; KAWAGUCHI, H. SUGA, T.; UTSUGI, 
T.; OHYAMA, Y.; KURABAYASHI, M.; KANAME, T.; KUME, E.; IWASAKI, H.; LIDA, 
A.; SHIRAKI-LIDA, T.; NISHIKAWA, S.; NAGAI, R.; NABESHIMA, Y. I. Mutation of 
the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing. Nature, v. 390, n. 
6655, p. 45-51, 1997. 
 

KURO, M. Klotho and the aging process. Kor. J. Int. Med., v. 26, n. 2, 2011. 

 

KUROSU, H.; KURO-O, M. The Klotho family and the endocrine fibroblast. Curr. 

Opin. Nephrol. Hypertens., v. 17, p. 368-372, 2008. 

 
LAEMMLI, U. K.   Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature, v. 227, n. 259, p. 680-685, 1970. 
 
LAKHAN, S. E.; KIRCHGESSNER, A.; HOFER, M. Inflammatory mechanisms in 
ischemic stroke: therapeutic approaches. J. Transl. Med., v. 7, p. 97, 2009. 
 
LANSKE, B.; RAZZAQUE, M. S. Vitamin D and aging: old concepts and new 
insights. J. Nutr. Biochem., v. 18, n. 12, p. 771-777, 2007. 
 



88 
 

LI, S. A.; WATANABE, M.; YAMADA, H.; NAGAI, A.; KINUTA, M.; TAKEI, K. 
Immunohistochemical localization of klotho protein in brain, kidney, and reproductive 
organs of mice. Cell Struct. Funct., v. 29, n. 4, p. 91-99, 2004. 
 
LIU, M.; LIANG,Y.; CHIGURUPATI, S.; LATHIA, J. D.; PLETNIKOV, M.; SUN, Z.; 
CROW, M.; ROSS, C. A.; MATTSON, M. P.; RABB, H. Acute kidney injury leads to 
inflammation and functional changes in the brain. J. Am. Soc. Nephrol., v. 19, n. 7, 
p. 1360-1370, 2008. 
 
LUCAS, S. M.; ROTHWELL, N. J.; GIBSON, R. M. The role of inflammation in CNS 
injury and disease. Br. J. Pharmacol., v. 147 (Suppl 1), p. S232-S240, 2006. 
 
MACHADO, F. G.; KURIKI, P. S.; FUJIHARA, C. K.; FANELLI, C.; ARIAS, S. C.A.; 
MALHEIROS, D. M.A.C.; CAMARA, N. O.S.; ZATZ, R. Chronic VEGF blockade 
worsens glomerular injury in the remnant kidney model. PLoS One, v. 7, n. 6, p. 
e39580, 2012. 
 
MADAN, P.; KALRA, O. P.; AGARWAL, S.; TANDON, O. P. Cognitive impairment in 
chronic kidney disease. Nephrol. Dial. Transplant., v. 22, p. 440-444, 2007. 
 
MADERO, M.; GUL, A.; SARNAK, M. J. Cognitive Function in Chronic Kidney 
Disease. Seminars in Dialysis, v. 21, p. 29-37, 2008. 
 
MADERO, M.; SARNAK, M. J.; WANG, X.; SCEPPA, C. C.; GREENE, T.; BECK, G. 
J.; KUSEK, J. W.; COLLINS, A. J.; LEVEY, A. S.; MENON, V. Body mass index and 
mortality in CKD. Am. J. Kidney Dis., v. 50, n. 3, p. 404-411, 2007. 
 
MAEKAWA, Y.; ISHIKAWA, K.; YASUDA, O.; OGURO, R.; HANASAKI, H.; KIDA, I.; 
TAKEMURA, Y.; OHISHI, M.; KATSUYA, T.; RAKUGI, H. Klotho suppresses TNF-
alpha-induced expression od adhesion molecules in the endothelium and attenuates 
NF-kappaB activation. Endocrine, v. 35, n. 3, p. 341-346, 2009. 
 
MAIESE, K.; CHONG, Z. Z. Insights into oxidative stress and potential novel 
therapeutic targets for Alzheimer Disease. Restor. Neurol. Neurosci., v. 22, p. 87-
104, 2004. 
 

MARCOURAKIS, T.; BAHIA, V. S.; KAWAMOTO, E. M.; MUNHOZ, C. D.; GORJÃO, 

R.; ARTES, R.; KOK, F.; CARAMELLI, P.; NITRINI, R.; CURI, R.; SCAVONE, C. 

Apoliprotein E genotype is related to nitric oxide production in platelets. Cell 

Biochem. Funct., v. 26, n. 8, p. 852-858, 2008. 

 
MARKUS, E. J.; QIN, Y. L.; LEONARD, B.; SKAGGS, W. E.; McNAUGHTON, B. L.; 
BARNES, C. A. Interactions between location and task affect the spatial and 
directional firing of hippocampal neurons. J. Neurosci., v. 15, n. 11, p. 7079-7094, 
1995. 
 

MATSUMURA, Y.; AIZAWA, H.; SHIRAKI-LIDA, T.; NAGAI, R.; KURO-O, M.; 

NABESHIMA, Y. Identification of the human klotho gene and its two transcripts 



89 
 

encoding membrane and secreted klotho protein. Biochem. Biophys. Res. 

Commun., v. 242, n. 3, p. 626-630, 1998. 

 
McAFOOSE, J.; BAUNE, B. T. Evidence for a cytokine model of cognitive function. 
Neurosc. Biobeh. Rev., v. 33, p. 355-366, 2009. 
 
McCLINTOCK, S. M.; CULLUM, M.; HUSAIN, M. M.; RUSH, A. J.; KNAPP, R. G.; 
MUELLER, M.; PETRIDES, G.; SAMPSON, S.; KELLNER, C. H. Evaluation of the 
effects of severe depression on global cognitive function and memory. CNS Spectr., 
v. 15, n. 5, p. 304-313, 2010. 
 
MENZA, M.; DOBKIN, R. D.; MARIN, H.; MARK, M. H.; GARA, M.; BIENFAIT, K.; 
DICKE, A.; KUSNEKOV, A. The role of inflammatory cytokines in cognition and other 
non-motor symptoms of Parkinson’s disease. Psychosomatics, v. 51, p. 474-478, 
2010. 
 
MEYER, J. S.; CHOWDHURY, M. H.; XU, G.; LI, Y. S.; QUACH, M. Donepezil 
treatment of vascular dementia. Ann. N. Y. Acad. Sci., v. 977, p. 482-486, 2002. 
 
MOURA, S. M. Contribuições de quarto instrumentos de triagem para o 
diagnostico de deficits cognitivos no envelhecimento no Brasil: validades de 
critérios e normas de desempenho. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2008. 
 
MUMBY, D. G. Perspectives on object-recognition memory following hippocampal 
damage: lessons from studies in rats. Behav. Brain Res., v. 127, n. 1-2, p. 159-181, 
2001. 
 
MURRAY, A. M. Cognitive impairment in the aging dialysis and chronic kidney 
disease populations an occult burden. Adv. Chron. Kidney Dis., v. 15, n. 2, p. 123-
132, 2008. 
 
MURRAY, A. M.; TUPPER, D. E.; KNOPMAN, D. S.; GILBERTSON, D. T.; 
PEDERSON, S. L.; LI, S.; SMITH, G. E.; HOCHHALTER, A. K.; COLLINS, A. J. 
KANE, R. L. Cognitive impairment in hemodialysis patients is common. Neurology, 
v. 67, n. 2, p. 216-223, 2006. 
 
NABESHIMA, Y. Regulation of calcium homeostasis by α-Klotho and FGF23. Clin. 
Calcium, v. 20, n. 11, p. 1677-85, 2010. 
 
NAGAI, T.; YAMADA, K.; KIM, H. C.; KIM, Y. S.; NODA, Y.; IMURA, A.; 
NABESHIMA, Y.; NABESHIMA, T. Cognition impairment in the genetic model of 
aging klotho gene mutant mice: a role of oxidative stress. FASEB J., v. 17, n. 1, p. 
50-52, 2003. 
 

NATHAN, C. Points of control in inflammation. Nature, v. 420, p. 846-852, 2002. 

 

NESTLER, E. J.; GREENGARD, P. Serine and Threonine Phosphorylation. New 

York: Lippincott - Raven Press, 1999. 



90 
 

 
NITA, D. A.; NITA, V.; SPULBER, S. MODOVAN, M.; POPA, D. P.; ZAGREAN, A. 
M.; ZAGREAN, L. Oxidative damage following cerebral ischemia depends on 
reperfusion – a biochemical study in rat. J. Cell. Mol. Med., v. 5, p. 163-170, 2001. 

 

NOVAK, J. E.; GOMEZ-FLORES, R.; CALDERON, S. N.; RICE, K. C.; WEBER, R. J. 

Rat natural killer cell, T cell and macrophage functions after intracerebroventricular 

injection of SNC 80. J. Pharmacol. Exp. Ther., v. 286, n. 2, p. 931-937, 1998. 

 
NULSEN, R. S.; YAGOOB, M. M.; MAHON, A.; STOBY-FIELDS, M.; KELLY, M.; 
VARAGUNAM, M. Prevalence of cognitive impairment in patients attending pre-
dialysis clinic. J. Ren. Care, v. 34, n. 3, p. 121-126, 2008. 
 
OHYAMA, Y.; KURABAYASHI, M.; MASUDA, H.; NAKAMURA, T.; AIHARA, Y.; 
KANAME, T.; SUGA, T.; ARAI, M.; AIZAWA, H.; MATSUMURA, Y.; KURO-O, M.; 
NABESHIMA, Yi; NAGAIL, R. Molecular cloning of rat klotho cDNA: markedly 
decreased expression of klotho by acute inflammatory stress. Biochem. Biophys. 
Res. Commun., v. 251, n. 3, p. 920-925, 1998. 
 
PATANELLA, A. K.; ZINNO, M.; QUARANTA, D.; NOCITI, V.; FRISULLO, G.; 
GAINOTTI, G.; TONALI, P. A.; BATOCCHI, A. P.; MARRA, C. Correlations between 
peripheral blood mononuclear cell production of BDNF, TNF-alpha, IL-6, IL-10 and 
cognitive performances in multiple sclerosis patients. J. Neuroscience Res., v. 88, 
p. 1106-1112, 2010. 
 
PEREIRA, A. A.; WEINER, D. E.; SCOTT, T.; CHANDRA, P.; BLUESTEIN, R.; 
GRIFFITH, J.; SARNAK, M. J. Subcortical cognitive impairment in dialysis patients. 
Hemodial. Int., v. 11, n. 3, p. 309-314, 2007. 
 
PEREIRA, A. A.; WEINER, D. E.; SCOTT, T.; SARNAK, M. J. Cognitive function in 
dialysis patients. Am. J. Kidney Dis., v. 45, n. 3, p. 448-462, 2005. 
 
PEREIRA, C.; SCHAER, D. J.; BACHLI, E. B.; KURRER, M. O.; SCHOEDON, G. 
WNT5a/CaMKII Signalling contributes to the inflammatory response of macrophages 
and is a target for the antiinflamatory action of activated protein C and interleukin-10. 
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., v. 28, p.  504-510, 2008. 
 
PEREIRA, C. N.; MACHADO, F. R.; GUIMARÃES, H. P.; SENNA, A. P.; AMARAL, J. 
L. Hemodynamics and renal function during administration of low-dose dopamine in 
severely ill patients. São Paulo Med. J., v. 122, n. 4, p. 141-146, 2004. 

 

PETROZZI, L.; LUCETTI, C.; GAMBACCINI, G.; BERNARDINI, S.; DEL DOTTO, P.; 

MIGLIORE, L.; SCARPATO, R.; BONUCCELLI, U. Cytogenetic analysis oxidative 

damage in lymphocytes of Parkinso’s disease patients. Neurol. Sci., v. 22, n. 1, p. 

83-84, 2001. 

 
PETZOLD, A.; KEIR, G.; LIM, D.; SMITH, M.; THOMPSON, E. J. Cerebrospinal fluid 
(CSF) and serum S100B: release and wash-out pattern. Brain Res. Bull, v. 61, p. 
281-285, 2003. 



91 
 

 
POLLMÄCHER, T.; HAACK, M.; SCHULD, A.; REICHENBERG, A.; YIRMIYA, R. 
Low levels of circulation inflammatory cytokines – do they affect human brain 
functions? Brain Behav. Immun., v. 16, n. 5, p. 525-532, 2002. 
 
POPOVICH, P. G.; LONGBRAKE, E. E. Can the immune system be harnessed to 
repair the CNS? Nat. Rev. Neurosci., v. 9, p. 481-493, 2008. 

 

PRATICÒ, D. Peripheral biomarkers of oxidative damage in Alzheimer’s disease: the 

road ahead. Neurobiol. Aging, v. 26, n. 5, p. 581-583, 2005. 

 
RAKOWSKI, D. A.; CAILLARD, S.; AGODOA, L. Y.; ABBOTT, K. C. Dementia as a 
predictor of mortality in dialysis patients. Clin. J. Am. Soc. Nephrol., v. 1, p. 1000-
1005, 2006. 
 
RAO, S.; CARTER, W. B.; MAPES, D. L.; KALLICH, J. D.; KAMBERG, C. J.; 
SPRITZER, K. L.; HAYS, R. D. Development of subscales from the 
symptoms/problems and effects of kidney disease scales of the kidney quality of life 
instrument. Clin. Ther., v. 22, n. 9, p. 1099-1111, 2000. 
 
RAZZAQUE, M. S. FGF23-mediated regulation of systemic phosphate homeostasis: 
is Klotho an essential player? Am. J. Physiol. Renal Physiol., v. 296, n. 3, p. F470-
F476, 2009. 
 
RAZZAQUE, M. S. Klotho and Na+, K+ -ATPase activity: solving the calcium 
metabolism dilemma? Nephrol. Dial. Transplant., v. 23, p. 459-461, 2008. 

 

REALE, M.; IARLORI, C.; GAMBI, F.; FELICIANI, C.; SALONE, A.; TOMA, L.; 

DeLUCA, G.; SALVATORE, M.; CONTI, P.; GAMBI, D. Treatment with an 

acetylcholinesterase inhibitor in Alzheimer patients modulates the expression and 

production of the pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. J. 

Neuroimmunol., v. 148, n. 1-2, p. 162-171, 2004. 

 
ROTHWELL, N. J.; HOPKINS, S. J. Cytokines and the nervous system II: Actions 
and mechanisms of action. Trends Neurosci., v. 18, n. 3, p. 130-136, 1995. 
 
SAITO, Y.; NAKAMURA, T.; OHYAMA, Y.; SUZUKI, T.; LIDA, A,; SHIRAKI-LIDA, T.; 
KURO-O, M.; NABESHIMA, Y.; KURABAYASHI, M.; NAGAI, R. In vivo klotho gene 
delivery protects against endothelial dysfunction in multiple risk factor syndrome. 
Biochem. Biophys. Res. Commun., v. 276, n. 2, p. 767-772, 2000. 
 
SAITO, Y.; YAMAGISHI, T.; NAKAMURA, T.; OHYAMA, Y.; AIZAWA, H.; SUGA, T.; 
MATSUMURA, Y.; MASUDA, H.; KURABAYASHI, M.; KURO-O, M.; NABESHIMA, 
Y.; NAGAI, R. Klotho protein protects against endothelial dysfunction. Biochem. 
Biophys. Res. Commun., v. 248, n. 2, p. 324-329, 1998. 
 
SANTANA, A. C.; DEGASPARI, S.; CATANOZI, S.; DELLÊ, H.; de SÁ LIMA, L.; 
SILVA, C.; BLANCO, P.; SOLEZ, K.; SCAVONE, C.; NORONHA, I. L. Thalidomide 



92 
 

suppresses inflammation in adenine-induced CKD with uraemia in mice. Nephrol. 
Dial. Transplant., v. 28, n. 5, p. 1140-1149, 2013. 
 
SCAVONE, C.; MUNHOZ, C. D.; KAWAMOTO, E. M.; GLEZER, I.; DE SÁ LIMA, L.; 
MARCOURAKIS, T.; MARKUS, R. P. Age-related changes in cyclic GMP and PKG-
stimulated cerebellar Na,K-ATPase. Neurobiology of Aging, v. 26, n. 6, p. 907-916, 
2005. 
 

SCHMIDT, R.; FAZENKAS, F.; ENZINGER, C.; ROPELE, S.; KAPELLER, P.; 

SCHMIDT, H. Risk factors and progression of small vessel disease-related cerebral 

abnormalities. J. Neural. Transm. Suppl., v. 62, p. 47-52, 2002. 

 
SCHULZ, J. B.; BEAL, M. F. Mitochondrial dysfunction in movement disorders. Curr. 
Opin. Neurol., v. 7, n. 4, p. 333-339, 1994. 
 
SEHGAL, A. R.; GREY, S. F.; DeOREO, P. B.; WHITEHOUSE, P. J. Prevalence, 
recognition, and implications of mental impairment among hemodialysis patients. 
Am. J. Kidney Dis., v. 30, n. 1, p. 41-49, 1997. 
 
SELIGER, S. L.; SARNAK, M. J. Subclinical vascular disease of the brain in dialysis 
patients. Am. J. Kidney Dis., v. 50, p. 8-10, 2007. 

 

SELINGER, S. L.; SISCOVICK, D. S.; STEHMAN-BREEN, C. O.; GILLEN, D. L.; 

FITZPATRICK, A.; BLEYER, A.; KULLER, L. H. Moderate renal impairment and risk 

of dementia among older adults: the cardiovascular health cognition study. J. Am. 

Soc. Nephrol., v. 15, p. 1904-1911, 2004. 

 

SHADRINA, M. I.; SLOMINSKY, P. A.; LIMBORSKA, S. A.; Molecular mechanisms 

of pathogenesis of Parkinson’s disease. Int. Rev. Cell Mol. Biol., v. 281, p. 229-266, 

2010. 

 
SHIOZAKI, M.; YOSHIMURA, K.; SHIBATA, M.; KOIKE, M.; MATSUURA, N.; 
UCHIYAMA, Y.; GOTOW, T. Morphological and biochemical signs of age-related 
neurodegenerative changes in klotho mutant mice. Neuroscience, v. 152, n. 4, p. 
924-941, 2008. 
 
SILVA, R. P. Método analítico, análise química, amostragem e estatística. 
Química analítica quantitative. Departamento de química e biologia. Centro de 
Estudos Superiores de Caxias, 2010. 
 
SIMONIAN, N. A.; COYLE, J. T. A Oxidative stress in neurodegenerative diseases. 
Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., v. 36, p. 83-106, 1996. 
 
SITHINAMSUWAN, P.; NIYASOM, S.; NIDHINANDANA, S.; SUPASYNDH, O. 
Dementia and depression in end stage renal disease: comparison between 
hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialisysis. J. Med. Assoc. Thai., 
v. 88, p. S141-S147, 2005. Suppl. 3. 
 



93 
 

SMALL, G. W.; RABINS, P. V.; BARRY, P. P.; BUCKHOLTZ, N. S.; DeKOSKY, S. 
T.;FERRIS, S. H.; FINKEL, S. I.; GWYTHER, L. P.; KHACHATURIAN, Z. S.; 
LEBOWITZ, B. D.; McRAE, T. D.; MORRIS, J. C.; OAKLEY, F.; SCHNEIDER, L. S.; 
STREIM, J. E.; SUNDERLAND, T.; TERI, L. A.; TUNE, L. E. Diagnosis and treatment 
o Alzheimer disease and related disorders. Consensus statement of the American 
Association for Geriatric Psychiatry, the Alzheimer’s Association, and the American 
Geriatrics Society. JAMA, v. 278, p. 1363-1371, 1997. 
 
SMITS, H. A.; BEELEN, A. J.V.; de VOS, N. M.; RIJSMUS, A.; BRUGGEN, T. V.D.; 
VERHOEF, J.; MUISWINKEL, F. L.V.; NOTTET, H. S.L.M. Activation of Human 

Macrophages by Amyloid- is attenuated by astrocytes. The J. Immunol., v. 166, p. 
6869-6876, 2001. 
 
SOPJANI, M.; ALESUTAN, I.; DËRMAKU-SOPJANI, M.; GU, S.; ZELENAK, C.; 
MUNOZ, C.; VELIC, A.; FÖLLER, M.; ROSENBLATT, K. P.; KURO-O, M.; LANG, F. 
Regulation of the Na+/K+ ATPase by Klotho. FEBS Let., v. 585, n. 12, p. 1759-1764, 
2011. 
 
SPOTO, B.; LEONARDIS, D.; PARLONGO, R. M.; PIZZINI, P.; PISANO, A.; 
CUTRUPI, S.; TESTA, A.; TRIPEPI, G.; ZOCCALI, C.; MALLAMACI, F. Plasma 
cytokines, glomerular filtration rate and adipose tissue cytokines gene expression in 
chronic kidney disease (CKD) patients. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis., v. 22, n. 11, 
p. 981-988, 2011. 
 
STENVINKEL, P. Inflamation in end-stage renal disease: the hidden enemy. 
Nephrology, v. 11, p. 36-41, 2006. 
 
TAMURA, M. K.; WADLEY, V.; YAFFE, K.; McCLURE, L. A.; HOWARD, G.; GO, R.; 
ALLMAN, R. M.; WARNOCK, D. G.; McCLELLAN, W. Kidney function and cognitive 
impairment in US adults: the reasons for geographic and racial differences in stroke 
(REGARDS) study. Am. J. Kidney Dis., v. 52, n. 2, p. 227-234, 2008. 
 
TENG, E. L.; CHUI, H. C.  The modified mini-mental state (3MS) examination. J. 
Clin. Psych., v. 48, p. 314-318, 1987. 
 
TERRANDO, N.; MONACO, C.; MA, D.; FOXWELL, B. M.J.; FELDMANN, M.; MAZE, 
M. Tumor necrosis factor-α triggers a cytokine cascade yelding postoperative 
cognitive decline. PNAS., v. 107, n. 47, p. 20518-20522, 2010. 
 
TEUNISSEN, C. E.; BLOM, A. H.; Van BOXTEL, M. P.; BOSMA, H.; de BRUIJIN, C.; 
JOLLES, J.; WAUTERS, B. A.; STEINBUSCH, H. W.; de VENTE, J. Homocysteine: a 
marker for cognitive performance? A longitudinal follow-up study. J. Nutr. Health 
Aging, v. 7, n. 3, p. 153-159, 2003. 
 
TEUNISSEN, C. E.; Van BOXTEL, M. P.; BOSMA, H.; BOSMANS, E.; DELANGHE, 
J.; De BRUIJN, C.; WAUTERS, A.; MAES, M.; JOLLES, J.; STEINBUSCH, H. W.; de 
VENTE, J. Inflammation markers in relation to cognition in healthy aging population. 
J. Neuroimmunol., v. 134, n. 1-2, p. 142-150, 2003. 
 



94 
 

TILKI, H. E.; AKPOLAT, T.; TUNALI, G.; KARA, A.; ONAR, M. K. Effects of 
haemodialysis and continuous dialysis on P300 cognitive potentials in uraemic 
patients. Ups. J. Med. Sci., v. 109, n. 1, p. 43-48, 2004. 
 
TOMBAUGH, T. N.; McINTYRE, N. J. The mini-mental state examination: a 
comprehensive review. J. Am. Geriatr. Soc., v. 40, n. 9, p. 922-935, 1992. 
 
TSUJIKAWA, H.; KUROTAKI, Y.; FUJIMORI, T.; NABESHIMA, Y. Klotho, a gene 
related to a syndrome resembling human premature aging, functions in a negative 
regulatory circuit of vitamin D endocrine system. Mol. Endocrinol., v. 17, n. 12, p. 
2393-2403, 2003. 
 
VAZIRI, N. D. Oxidative stress in uremia: nature, mechanisms, and potencial 
consequences. J. Sem. Nephrol., v. 24, p. 469-473, 2004. 
 
VEROUTI, S. N.; TSOUPRAS, A. B.; ALEVIZOPOULOU, F.; DEMOPOULOS, C. A.; 
IATROU, C. Paricalcitol effects on activities and metabolism of platelet activating 
factor and on inflammatory cytokines in hemodialysis patients. Int. J. Artif. Organs., 
2013. 
 
WENDY, L.; PETER, St. Introduction: chronic kidney disease: a burgeoning health 
epidemic. J. Manag. Care Pharm., v. 13, n. 9, p. S2-S5, 2007. 
 
WERSCHING, H.; DUNING, T.; LOHMANN, H.; MOHAMMADI, S.; STEHLING, C.; 
FOBKER, M.; CONTY, M.; MINNERUP, J.; RINGELSTEIN, E. B.; BERGER, K.; 
DEPPE, M.; KNECHT, S. Serum C-reactive protein is linked to cerebral 
microstructural integrity and cognitive function. Neurology. v. 74, n. 13, p. 1022-
1029, 2010. 
 
WILLIAMS, M. A.; SKLAR, A. H.; BURRIGHT, R. G.; DONOVICK, P. J. Temporal 
effects of dialysis on cognitive functioning in patients with ESRD. Am. J. Kidney 
Dis., v. 43, n. 4, p. 705-711, 2004. 
 
WILLS, M. R.; SAVORY, J. Water content of aluminum, dialysis dementia, and 
osteomalacia. Env. Health Perspect., v. 63, p. 141-147, 1985. 
 
YAFFE, K.; LINDQUIST, K.; PENNINX, B. W.; SIMONSICK, E. M.; PAHOR, M.; 
KRITCHEVSKY, S.; LAUNER, L.; KULLER, L.; RUBIN, S.; HARRIS, T. Inflamatory 
markers and cognition in well-functioning African-American and white elders. 
Neurology, v. 61, p. 76-80, 2003. 
 
YANO, Y.; MATSUDA, S.; HATAKEYAMA, K.; SATO, Y.; IMAMURA, T.; SHIMADA, 
K.; KODAMA, T.; KARIO, K.; ASADA, Y. Plasma pentraxin 3, but not high-sensitive 
C-reactive protein, is a useful inflammatory biomarker for predicting cognitive 
impairment in elderly hypertensive patients. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci., v. 
65A, n. 5, p. 547-552, 2010. 
 
YIRMAIYA, R.; GOSHEN, I.  Immune modulation of learning, memory, neural 
plasticity and neurogenesis. Brain, Behavior, and Immunity, v. 25, p. 181-213, 
2011. 



95 
 

 
YOSHIDA, T.; FUJIMORI, T.; NABESHIMA, Y. Mediatin of unusually high 
concentration of 1,25-dihydroxyvitamin D in homozygous klotho mutant mice by 
increased expression of renal 1alpha-hydroxylase gene. Endocrinology, v. 143, n. 
2, p. 683-689, 2002. 
 
YOSHIMITSU, T.; HIRATA, H.; FUJII, K.; KANAI, H.; HIRAKATA, E.; HIGASHI, H.; 
KUBO, M.; TANAKA, H.; SHINOZAKI, M.; KATAFUCHI, R.; YOKOMIZO, Y.; OH, Y.; 
TOMOOKA, S.; FUJIMI, S.; FUJISHIMA, M. Cerebral ischemia as a causative 
mechanism for rapid progression of brain atrophy in chronic hemodialysis patients. 
Clin. Nephrol., v. 53, n. 6, p. 445-451, 2000. 
 
ZHAO, Y.; BANERJEE, S.; DEY, N.; LeJEUNE, W. S.; SARKAR, P. S.; BROBEY, R.; 
ROSENBLATT, K. P.; TILTON, R. G.; CHOUDHARY, S. Klotho depletion contributes 
to increase inflammation in kidney of the db/db mouse model of diabetes via RelA 
(serine) 536 phosphorylation. Diabetes, v. 60, n. 7, p. 1907-1916, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


