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Resumo 

Rodrigues CE. Células-tronco provenientes de cordão umbilical humano 

atenuam a senescência renal induzida por injúria renal aguda secundária à 

lesão de isquemia e reperfusão em ratos [Tese].  São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

 A injúria renal aguda representa um estado de senescência precoce 

induzida por estresse, e as células-tronco mesenquimais podem ser uma 

alternativa para seu tratamento. Células-tronco jovens reduzem o fenótipo de 

envelhecimento em rins quando comparadas a células idosas. O objetivo deste 

estudo foi avaliar se o tratamento com  jovens células-tronco mesenquimais 

derivadas de cordão umbilical humano podem interferir na senescência renal 

induzida por lesão de isquemia-reperfusão em ratos. Ratos machos foram 

submetidos ao modelo de isquemia de artérias renais bilateralmente por 45 

minutos, com reperfusão após, e alguns animais receberam 1 X 106 células por 

via intraperitoneal após 6 horas da indução da lesão. Os animais foram 

eutanasiados no segundo ou no sétimo dia pós-isquêmico. No segundo dia 

após a lesão de isquemia-reperfusão, o tratamento com as células melhorou a 

filtração glomerular e a função tubular, melhorou a expressão renal de 

aquaporina-2 e reduziu a infiltração de macrófagos nos rins. Proteínas 

relacionadas à senescência ( -galactosidase, p21, p16 e fator de 

transformação do crescimento ) e microRNAs (mir-29a e miR-34a) estiveram 

com a expressão aumentada após a isquemia-reperfusão, e houve redução 

nesses parâmetros com o tratamento. A redução na expressão de Klotho e o 

estado pró-oxidativo gerados pela isquemia-reperfusão também foram 

revertidos pelo tratamento. A senescência induzida pela injúria renal aguda é 

um processo independente de telômeros. Ao sétimo dia pós-lesão, os ratos 

isquêmicos mantinham defeito de concentração urinária, que foi revertido nos 

animais tratados. Além disso, o tratamento reduziu o índice de necrose tubular 

aguda em tecido renal e reduziu o infiltrado macrofágico túbulo-intersticial. O 

marcador pró-senescência p16 foi completamente restabelecido nos animais 

tratados. Nossos dados demonstram que o tratamento com jovens células-

tronco mesenquimais derivadas de cordão umbilical humano atenua a resposta 
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inflamatória e de estresse oxidativo que ocorre na injúria renal aguda, e reduz a 

expressão de proteínas e microRNAs relacionados à senescência. Nossos 

achados expandem as perspecivas para o tratamento da injúria renal aguda. 

 

Descritores: Células-tronco; Lesão renal aguda; Envelhecimento; Cordão 

umbilical; Telômero; microRNAs.
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Abstract 

Rodrigues CE. Human umbilical cord derived stem cells attenuate ischemic 

acute kidney injury-induced premature senescence in rats [Thesis]. São 

Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015. 

 

 Acute kidney injury represents a status of premature stress-induced 

senescence, and mesenchymal stem cells are an alternative for treatment. 

Young stem cells reduce aging phenotype in kidneys when compared to old 

cells. The objective of this study was to evaluate if treatment with young human 

umbilical cord mesenchymal stem cells could interfere in kidney senescence 

induced by renal ischemia-reperfusion in rats. Male rats were induced to 

ischemia-reperfusion injury by 45-minutes clamping of both renal arteries; some 

rats received 1X106 cells intraperitonally six hours later. Rats were euthanatized 

on post-renal ischemia reperfusion days two and seven. At day 2 after 

ischemia-reperfusion injury, treatment with cells improved glomerular filtration, 

tubular function, improved renal expression of aquaporin 2 and decreased 

macrophage kidney infiltration. Senescence-related proteins (β-galactosidase, 

p21, p16 and transforming growth factor β) and microRNAs (miR-29a and 

miRNA-34a) were overexpressed after ischemia-reperfusion, and reversed by 

the treatment. The Klotho reduced expression and the pro-oxidative status 

induced by ischemia-reperfusion were reversed by the treatment. Senescence 

induced acute kidney injury is a telomere-independent process. At day 7, 

ischemic rats maintained urinary concentrating defect, which is reversed in 

treated animals. Moreover, treatment decreased the index of acute tubular 

necrosis in kidney tissue and decreased macrophage kidney infiltration. 

Senescence marker p16 was completely restored in treated animals. Our data 
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demonstrate that young human umbilical mesenchymal stem cells treatment 

attenuates the inflammatory and oxidative stress response occurring in acute 

kidney injury, and reduces the protein and microRNA expression related to 

senescence. Our findings broaden the perspectives for the treatment of AKI.  

Descriptors: Stem cells; Acute kidney injury; Aging; Umbilical cord; Telomere; 

microRNAs 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. Lesão de isquemia e reperfusão renal 

 A lesão de isquemia e reperfusão renal (IR) se caracteriza por intensa 

lesão tubular, em que sua principal expressão histológica é a necrose tubular 

aguda (NTA). Nela há perda de polaridade e destacamento das células a partir 

dos túbulos 1; 2; 3, frequentemente havendo obstrução luminal por debris 

celulares (figura 1). Apesar de a reperfusão ser essencial para a sobrevivência 

do tecido isquêmico, ela é capaz de trazer ao tecido lesado células 

inflamatórias e espécies reativas de oxigênio (EROs), que levarão a lesão 

celular adicional, principalmente no compartimento túbulo-intersticial renal 4 , 

local de maior acometimento orgânico.  

Os rins possuem capacidade de regeneração após lesões agudas 

tóxicas e isquêmicas, por meio de migração e proliferação de células 

sobreviventes para a membrana basal desnuda dos segmentos tubulares 

lesados 1; 5. Células-tronco derivadas de medula óssea podem ser encontradas 

em compartimento intersticial e em capilares peritubulares após uma situação 

de lesão renal, mas elas não constituem novas células tubulares em 

regeneração 6. A repopulação dos túbulos acontece primariamente a partir da 

proliferação de células tubulares epiteliais que foram lesadas e 

desdiferenciaram 6; 7; 8 (figura 1). 
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Figura 1: Representação da recuperação renal após lesão de isquemia-reperfusão: as células 

tubulares submetidas à IR perdem a polaridade, com morte de algumas células, obstrução 

tubular com debris e restos celulares, levando a perda de função tubular e de filtração. Células 

viáveis residentes do próprio rim são capazes de se desdiferenciar, proliferar e rediferenciar 

para repopular o órgão e trazer a recuperação da disfunção renal. Adaptado de referência 
9
. 

  

O modelo animal de IR pode ser realizado em diversas apresentações, e 

a isquemia pode envolver todo o pedículo renal ou apenas os componentes 

arteriais, pode ser bilateral ou unilateral, e, neste caso, acompanhando 

nefrectomia contra-lateral ou não. Sua variação de isquemia bilateral é um 

modelo muito comumente utilizado, pois é considerado relevante por simular 

condições patológicas humanas em que o fluxo sanguíneo é afetado em ambos 

os rins, como é o caso de redução do débito cardíaco ou cirurgias que 

envolvam a aorta supra-renal. Trata-se de um modelo complexo, que depende 

de muitas variáveis que podem interferir em seu resultado final. 

 A susceptibilidade das diversas espécies animais ao insulto isquêmico é 

diferente, havendo possibilidade de variação de resposta clínica dentro de uma 

mesma espécie caso os animais pertençam a cepas distintas. Até mesmo entre 

diferentes colônias de uma mesma cepa já se notou variação na resposta 

clínica à lesão de IR 10. Em geral, modelos isquêmicos em ratos são um pouco 

mais estáveis e homogêneos que aqueles realizados em camundongos 10. 
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 O tempo de isquemia realizado também é fator importante, e deve ser 

individualizado para o animal com que se trabalha. Em camundongos, 

isquemias de 45 minutos podem ser letais 1, enquanto isquemias renais de 30 

minutos levam a aumento de creatinina já nas primeiras 24h. Em ratos Wistar 

(Rattus norvegicus), a lesão de isquemia bilateral por 45 minutos seguida de 

reperfusão é bem tolerada, e leva à IRA após 6 horas da liberação dos clamps, 

demonstrada por aumento de creatinina e uréia, e por lesão histológica renal, 

assim como por maior fração de excreção de sódio 11; 12. Ratos Fischer 344 

submetidos a isquemia por 38 minutos têm o pico de função renal após 3 dias 

de lesão, sendo que após uma semana a função renal já se apresenta 

praticamente de volta à normalidade 13.  

 Além desse, outros fatores podem interferir na lesão renal que será 

gerada por esse modelo, como o tempo de cirurgia, que interferirá no grau de 

desidratação do animal, e a temperatura do animal. Tanto a temperatura 

ambiente como a do leito cirúrgico devem ser controladas 10, pois sabe-se que 

a hipotermia é fator importante de resistência à lesão isquêmica, podendo 

conferir papel protetor renal 14; 15; 16; 17.   

Dessa forma, o ideal é que se trabalhe com animais o mais semelhantes 

possível, e que os grupos sejam submetidos ao procedimento cirúrgico nas 

condições mais semelhantes que se conseguir. O pesquisador deve investigar 

em seu projeto qual o tempo de isquemia ideal para seu animal, e qual a 

evolução esperada para aquele modelo. Assim, a chance de sucesso com o 

modelo de IR torna-se maior. 
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1.1.1. Epidemiologia da IRA por IR 

A IR acontece em diversas doenças em humanos, como cirurgias 

cardíacas e de correção de aneurisma de aorta, insuficiências cardíacas 

descompensadas ou situações de transplante renal. Até 25% dos paciente 

submetidos a cirurgia corretiva de aneurisma de aorta podem evoluir com 

injúria renal aguda 18. 

Em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, a incidência 

de IRA pode variar de cerca de 5 até mais de 10% 19; 20. No Brasil, a 

prevalência de IRA em UTI era de 4,8% no ano de 2005, com mortalidade intra-

hospitalar próxima de 77%, uma das mais altas no mundo 19. A isquemia renal 

é causa muito comum de IRA 21, e cerca de 30% de todas as injúrias renais 

agudas em ambiente de terapia intensiva podem ser consequência de 

alterações hemodinâmicas 22. A IRA isquêmica aumenta em 10 a 15 vezes o 

risco de morte em pacientes, de forma independente de outras variáveis 23; 24. 

Estudos epidemiológicos e de ciência básica recentes têm apontado 

para uma correlação causal entre o desenvolvimento de IRA e progressão 

futura para doença renal crônica 25. Pacientes com IRA que necessitam de 

diálise têm aumento de chance de mais de três vezes de desenvolver doença 

renal crônica em estadio terminal do que controles pareados 26. Um único 

episódio de IRA dialítica eleva em 28 vezes o risco de desenvolvimento de 

doença renal crônica avançada, aumentando o risco de mortalidade em duas 

vezes 27. Há estimativas de que até um quarto do aumento na prevalência de 

doença renal crônica em estadio terminal ocorrido entre 1988 e 2002 possa ser 

atribuído à IRA 28. 

A incidência de IRA no mundo é de aproximadamente 2000 pessoas por 

milhão de habitantes, e destes, apenas metade sobrevive à doença 29. Dos 

sobreviventes, cerca de 15% evolui com doença renal crônica avançada em até 

dois anos 29. 

Dessa forma, percebe-se que a IRA é um grave problema de saúde 

pública, e diversas são as condições que levam a ela. A lesão de IR é uma 
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causa importante de IRA, e merece grande atenção quanto à busca por 

melhores tratamentos. 
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1.1.2. Inflamação e alterações imunológicas 

A IR se caracteriza por reação de inflamação precoce, independente de 

aloantígeno 30. As respostas do epitélio tubular durante a lesão renal, como a 

sinalização via receptores semelhantes a toll (TLRs), são bem parecidas com a 

resposta inata desencadeada por um quadro de infecção urinária ascendente 30; 

31. Os TLRs podem ser ativados por ligantes endógenos, como a proteína do 

choque tóxico e produtos de degradação celular gerados após a lesão. A IR 

leva à produção de biglicans solúveis que são capazes de ativar TLR2 e TLR4, 

o que leva à produção do fator pró-inflamatório de transcrição NF- B, com 

aumento da produção de citocinas como o fator de necrose tumoral (TNF)  32 e 

migração de células imunes, com perpetuação da resposta inflamatória 1; 33; 34. 

Camundongos deficientes em TLR2 e TLR4 apresentam menor produção de 

citocinas quando comparados a camundongos selvagens, e isto faz com que a 

disfunção renal secundária à lesão de IR, representada pelo aumento de 

creatinina sérica, seja menor 32. 

 Ratos submetidos a IR apresentam maior expressão renal de CX3CL1, 

um fator de quimiotaxia para macrófagos, e isto faz com que haja grande 

infiltração renal de células positivas para CD68 logo após o insulto isquêmico 35. 

Na  realidade, na IRA pós-isquêmica, a maioria das células do infiltrado 

inflamatório são monócitos e macrófagos, representando cerca de 60% das 

células inflamatórias encontradas no tecido lesado. Os monócitos infiltram o 

tecido, maturam e se diferenciam em macrófagos residentes, que podem 

proliferar e ampliar a resposta inflamatória local 36. Macrófagos positivos para 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS), de fenótipo M1, são recrutados aos rins 

nas primeiras 48 horas após a lesão de IR, enquanto macrófagos de perfil M2, 

não-inflamatórios e positivos para arginase-1 e para receptor de manose, 

predominam mais tardiamente. O aparecimento de macrófagos M2 se 

correlaciona com a fase de proliferação e reparo renal 37. Estudos in vitro 

mostram que macrófagos pró-inflamatórios estimulados com interferon , 

quando co-cultivados com células tubulares renais, começam a expressar 

marcadores de macrófagos M2, demonstrando a importância da interação 

celular na recuperação da IRA 37. 



30 

 

Além do epitélio tubular, o endotélio também participa na resposta imune 

pós-isquêmica. Há ativação de células endoteliais, com aumento da 

permeabilidade vascular e expressão de diferentes moléculas de adesão, que 

permitem o recrutamento e a infiltração de células efetoras no tecido renal. A 

perda das propriedades antiadesivas das células endoteliais leva ao 

desenvolvimento de superfícies trombogênicas, e os leucócitos aderentes 

liberam espécies reativas de oxigênio (EROs), ativando uma via alternativa de 

lesão renal.  

A resposta inflamatória aguda leva à disfunção renal e, eventualmente, à 

falência orgânica 36. A figura 2 resume os principais aspectos da resposta 

inflamatória imune que se segue à lesão de IR. 

 

 

Figura 2 : Visão geral da inflamação gerada pela perfusão pós-isquêmica: o insulto isquêmico 

acontece primeiro, e então a reperfusão inicia a inflamação, com a entrada de sangue 

contendo ligantes endógenos que estimularão a resposta imune inata e os principais 

componentes celulares responsáveis por essa resposta. Há ativação de TLRs, com geração de 

citocinas e recrutamento leucocitário. Neutrófilos, macrófagos e linfócitos, invadem o rim pós-

isquêmico. Citocinas e o sistema complemento também contribuem para a lesão renal. Os 

eventos da lesão acontecem em nível microvascular e, após, no espaço tubular intersticial. A 

microcirculação renal também é afetada pela adesão e obstrução por leucócitos e plaquetas. 

Adaptado de referência 
30

. 
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1.1.3. O papel do estresse oxidativo 

O modelo isquêmico de IRA é frequentemente acompanhado pela 

geração de EROs, principalmente durante o período de reperfusão, levando à 

peroxidação lipídica que contribui para a lesão tecidual. A IR estimula o fator de 

transcrição denominado Nfr2, que induz a produção de heme-oxigenase-1 (HO-

1), responsável por estimular a enzima superóxido dismutase de manganês 

(MnSOD) via produção de monóxido de carbono. Nfr2, HO-1 e MnSOD são 

fatores antioxidantes que ajudariam a contra-balancear o excesso de EROs 

gerado pela lesão de IR.  

 O túbulo proximal é particularmente susceptível a lesão de IR 12. Neste 

túbulo, três segmentos morfologicamente distintos são reconhecidos: S1, S2 e 

S3. A porção inicial do túbulo, que atinge até 1/3 da parte convoluta é o 

segmento S1. O segmento S2 representa o restante da parte convoluta e o 

início da parte reta, e o segmento S3 representa o restante da parte reta 38 

(figura 3). A vasa recta, que nutre os túbulos renais, tem conformação em alça, 

que permite que haja passagem de oxigênio a partes mais distais do túbulo 

sem que ele chegue à extremidade da alça (figura 3). Dessa forma, a tensão de 

oxigênio decresce em direção à papila, o que faz com que a parte reta do 

túbulo proximal esteja permanentemente à beira da hipóxia. 

 

Figura 3: Anatomia dos túbulos renais: o túbulo proximal é composto pelas porções S1, S2 e 

S3. S1 é o primeiro terço da parte convoluta, S2 são os 2/3 finais da parte convoluta mais o 

início da parte reta, e o S3 é o restante da parte reta. A vasa recta nutre os túbulos renais, e 

tem conformação em alça, fazendo com que os segmentos S2 e S3 estejam permanentemente 

à beira da hipóxia. 
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  O segmento S1 do túbulo proximal contém células que expressam 

TLR4, um dos principais iniciadores da lesão celular tubular. Entrentanto, há no 

segmento S1 agentes anti-oxidantes, como as enzimas HO-1 e Sirt1, o que 

protegem este segmento da lesão principal 39. Dessa forma, os segmentos S2 

e S3, desprovidos de proteção contra EROs e mais susceptíveis à isquemia por 

conta de sua anatomia sem reserva de suprimento sanguíneo, são os mais 

acometidos pela IR. 
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1.1.4. Terapias utilizadas para tratamento da IR na atualidade 

 Existem três momentos em que se pode atuar para a redução do 

impacto da IRA: na sua prevenção, no tratamento após seu início, e na redução 

da progressão para doença renal crônica uma vez que a IRA se estabeleceu 29. 

 Atualmente, algumas medidas já são conhecidas como benéficas em 

algum desse três momentos, mas poucas delas representam tratamento 

específico para a IRA já instalada. 

 O “KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury” 40 é um 

documento que orienta algumas diretrizes clínicas para o manejo e prevenção 

da IRA. Em suas orientações, há recomendações para otimização clínica e 

hemodinâmica de doentes graves ou sob risco de lesão renal, como uso 

adequado de oxigenioterapia e de vasopressores em situações de choque, o 

que pode levar à melhora da perfusão orgânica e menor incidência de 

disfunção renal. Há orientações quanto à tentativa de reduzir o uso de 

medicações nefrotóxicas em situações de risco renal, com ajuste de doses de 

medicações sempre que houver alteração na taxa de filtração glomerular. O 

uso de diuréticos é uma opção para o manejo de volume em pacientes ainda 

em tratamento conservador, mas não é capaz de prevenir ou tratar a IRA. 

Outras medicações previamente testadas como possíveis tratamento de injúria 

renal aguda não tiveram sucesso clínico, e portanto não devem ser utilizadas. 

Alguns exemplos delas são a dopamina em baixas doses, o fenoldopam ou o 

peptídeo natriurético atrial 40. 

Algumas etiologias de IRA podem ter profilaxia e tratamento específicos. 

Na IRA por contraste 41, na rabdomiólise 42, em síndrome de lise tumoral 43 e 

em situações de desidratação, a hidratação com salina isotônica já se mostrou 

eficaz como medida de prevenção. Em síndrome hepato-renal, o uso de 

albumina já se monstrou benéfico tanto como profilaxia quanto como 

tratamento 44; 45; 46. Entretanto, na maioria dos casos, após instalada a 

disfunção, o que conseguimos oferecer é apenas suporte clínico e manejo de 

complicações. À falência renal sem perspectiva de recuperação a curto prazo, 

podemos oferecer um dos principais tratamentos nefrológicos da atualidade: a 

terapia renal substitutiva, que, entretanto, é apenas mais uma forma de terapia 

de suporte.  
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Quando analisamos a proporção de pacientes com diagnóstico de IRA e 

necessidade de diálise, notamos que esta incidência aumentou em quatro 

vezes entre os anos 1996 e 2010. Apesar de a mortalidade à ela relacionada 

ter sido menor neste período, a taxa de dependência de diálise nos pacientes 

sobreviventes não reduziu ao longo do tempo 47. Assim, percebe-se uma 

necessidade urgente de novos tratamentos para esta condição. 

Existem alguns estudos recentes que vêm testando outras alternativas 

de tratamento renal em situações de injúria aguda. Dentre essas medicações, 

vem sendo testado o hormônio estimulante de melanócito α, que tem 

propriedades anti-inflamatórias e anti-apoptóticas, com bons resultados para 

proteção renal em IRA em modelos experimentais 48; 49 e em estudo clínico 

inicial 34. Da mesma forma, RNA silenciador da proteína p53 50, agonistas de 

proteínas morfogenéticas ósseas 51 e fosfatase alcalina 52, capazes de reduzir 

respostas de inflamação e de apoptose, também demonstraram bons 

resultados em IRA experimental, já estando em teste em estudos clínicos, 

ainda sem resultados.  

As células-tronco mesenquimais aparecem nesse contexto como medida 

promissora para o tratamento de IRA, pois podem atuar em diversas vias da 

fisiopatologia da disfunção orgânica. Com ação parácrina e endócrina, as 

células produzem fatores de crescimento e citocinas, são capazes de 

transferência de RNA e podem, dessa forma, modular a resposta imune, além 

de ter ações anti-apoptóticas, anti-inflamatórias e pró-angiogênicas 29. 
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1.2. Senescência 

 

A senescência celular é marcada por um aumento no processo de 

autofagia 53, que é o processo responsável pela degradação de organelas 

lesadas e de agregados proteicos intra-celulares. A IRA também pode ser 

responsável pelo aumento da atividade autofágica em células tubulares 54; 55, e 

sabe-se que a ausência de autofagia nessas células pode levar à piora de 

função renal após lesão de IR, com aumento de apoptose e de proliferação 

celulares 56. Mesmo em situação fisiológica, a ausência de atividade autofágica 

leva ao acúmulo de marcadores de estresse oxidativo 56. 

O processo de autofagia se acompanha de aumento no compartimento 

lisossomal e exposição de uma substância presente nos lisossomos conhecida 

como β-galactosidase (βgal), um importante marcador de senescência celular. 

Mesmo que histologicamente normais, rins que envelhecem apresentam maior 

expressão de βgal e de proteína p16 57, além de apresentarem maior 

expressão da proteína pró-fibrótica fator de transformação do crescimento 

(TGF) β 58. 

As situações de IRA levam a alterações renais que remetem a um 

fenótipo de senescência celular, como superexpressão de proteínas inibidoras 

do ciclo celular 59; 60 e supressão na expressão da proteína Klotho 61. A seguir, 

serão discutidos alguns mecanismos específicos relacionados ao processo de 

senescência celular. 
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1.2.1. Telômeros e telomerase 

Telômeros são longas sequências TTAGGG repetidas no final dos 

cromossomos, que não são codificadoras. A enzima telomerase é a 

responsável pela manutenção dos telômeros, fazendo a adição dessas 

repetições teloméricas. A atividade de telomerase é capaz de marcar o 

potencial de alongamento dos telômeros nas diferentes espécies, sendo que a 

telomerase é muito mais ativa em roedores que em seres humanos 62, o que 

faz com que o telômero humano tenha apenas cerca de 20 quilobases (kb) em 

extensão 63, enquanto um telômero de rato varia entre 20 e 100 kb 64; 65. Em 

humanos, a telomerase é expressa em células-tronco (CTs) embrionárias e 

adultas, e também em células altamente proliferativas, como células 

germinativas, pele, intestino e medula óssea, mas não na maioria das outras 

células somáticas 66; 67; 68. 

A cada divisão celular, os telômeros se encurtam, pois existe a perda de 

50 a 100 pares de bases de ácido desoxirribonucleico (DNA) a cada ciclo de 

divisão 69; 70, o que os torna um marcador de senescência replicativa celular 66. 

Quando há alta proliferação celular aumentando a chance de senescência 

replicativa, há mecanismos compensatórios que levam à tentativa de redução 

da proliferação. O encurtamento dos telômeros leva à ativação de vias de lesão 

do DNA, com aumento da regulação da proteína p21, inibidora do ciclo celular 

71; 72. Além disso, a deleção de p21 prolonga o tempo de vida de camundongos 

deficientes de telomerase 72, pois impede que haja replicação excessiva e 

redução nos comprimentos dos telômeros. 

 A disfunção telomérica está relacionada a diversas desordens da 

medula óssea, como anemia aplásica, síndrome mielodisplásica e doenças 

malignas hematopoiéticas 66. O desgaste telomérico também já foi implicado 

em disfunção cardiovascular e progressão de injúria renal aguda 73. A 

incapacidade de manutenção dos telômeros parece estar associada a menor 

capacidade regenerativa após a IRA isquêmica 71. Camundongos deficientes 

em telomerase, quando submetidos a lesão de IR, têm maior grau de disfunção 

renal e maior extensão de lesão histológica em rins quando comparados a 

animais com maior atividade de telomerase 71. 
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A telomerase pode ser ativada em situações de estresse oxidativo, em 

mecanismo que tenta preservar os comprimentos dos telômeros após insulto. 

Em modelo de sobrecarga de ferro e lesão hepática em ratos, já foi 

demonstrado que a atividade de telomerase aumenta com a ativação de vias 

de estresse oxidativo, apesar de isso não influenciar o comprimento de 

telômeros em tecido hepático a médio prazo 74. Entretanto, se a lesão for muito 

grave, a telomerase pode não agir. Em camundongos submetidos a isquemia 

de pedículos renais bilateral por diferentes tempos (10, 20, 30 e 45 minutos), 

com reperfusão e análise após 3, 24 e 48h, a expressão da telomerase foi 

avaliada em tecido renal. Apenas nos animais submetidos a isquemias curtas 

(até 20 minutos) houve aumento da regulação da telomerase nos rins 59. 

Outros fatores podem influenciar o comprimento dos telômeros nas 

células, como, por exemplo a prática de exercício moderado 75 e a restrição 

calórica 76, capazes de reduzir a velocidade de encurtamento precoce dos 

telômeros por estarem associados a aumento de defesas anti-oxidantes. 

A restrição alimentar estende a expectativa de vida de diversas espécies 

e reduz a incidência de doenças associadas ao envelhecimento, podendo 

reduzir a senescência celular, com melhor manutenção de comprimento 

telomérico sem aumento da atividade da telomerase, mesmo se iniciada à 

idade adulta 77. A restrição dietética é capaz de promover melhora da função 

mitocondrial, levando, assim, à redução em marcadores de estresse oxidativo 

77.  

A dieta mediterrânea tradicional é composta por grandes quantidades de 

vegetais, frutas, nozes e castanhas, legumes e grãos integrais, além de grande 

uso de azeite de oliva e baixo consumo de gorduras saturadas. Peixes são 

consumidos em quantidade moderadamente alta e laticínios, carnes e aves são 

evitados nessa dieta. Além disso, consta na dieta mediterrânea um consumo 

moderado, mas regular, de vinho às refeições 78. A maior aderência à dieta 

mediterrânea esteve associada a maior comprimento de telômeros em 

leucócitos periféricos em estudo de coorte que envolveu mais de 4500 

participantes saudáveis 79. Dessa forma, a manutenção de um estilo de vida 
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saudável pode levar à melhor manutenção dos telômeros, com redução da 

senescência celular replicativa. 

A senescência celular pode, entretanto, acontecer de forma alternativa: 

além da senescência replicativa, dependente de telômeros, já se conhece 

também a senescência induzida por estresse, independente de telômeros. A 

senescência induzida por estresse pode ser ativada principalmente por dano no 

DNA, atividade de oncogenes ou EROs levando à ativação de vias de estresse 

oxidativo celular.  
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1.2.2. Senescência induzida por estresse oxidativo 

A senescência induzida por estresse é classicamente ativada por EROs, 

e sabe-se que substâncias anti-oxidantes são capazes de retardá-la 80. Quando 

há dano mitocondrial, há produção de grandes quantidades de EROs 81, 

ativando mecanismo de autofagia celular 82 e levando à exposição de βgal 83.  

A apigenina é substância capaz de induzir senescência celular 84, pois 

leva a dano mitocondrial que promove aumento importante de EROs 85. Células 

estimuladas com apigenina e peróxido de hidrogênio têm aumento de apoptose 

e de marcadores de senescência, e os danos podem ser reduzidos com o uso 

da substância anti-oxidante n-acetil-cisteína 85. 

O consumo de soja, independentemente do conteúdo calórico total, 

também já foi reconhecido como fator de inibição de senescência 86; 87. Uma 

possível explicação para isso encontra-se no fato de a soja conter substâncias, 

como a isoflavona, capazes de inibir vias de estresse oxidativo. Em pacientes 

hipertensos, o aumento no consumo de soja se mostrou benéfico na redução 

de parâmetros pró-oxidantes, com consequente benefício clínico no controle da 

pressão arterial 88. 
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1.2.3. O papel da proteína Klotho 

O gene Klotho foi identificado originalmente como supressor de efeitos 

da idade, com funções pleiotrópicas. A família de proteínas Klotho é composta 

por 3 diferentes membros: (1) -Klotho, presente nos rins e nas paratireóides, 

responsável pela supressão da absorção renal de fosfato e síntese de vitamina 

D ativa, (2) -Klotho, presente no fígado, capaz de interagir de forma endócrina 

na resposta à insulina, (3) - Klotho, presente em olhos, rins e gordura, com 

função ainda não completamente conhecida 89. Quando abordarmos a proteína 

Klotho ao longo deste trabalho, estaremos nos referindo à proteína -Klotho 

expressa em rins, exceto se especificado de outra forma. 

O Klotho é uma proteína trans-membrana de 135 quilodaltons (KDa) que 

é expressa principalmente em túbulos distais 89. O Klotho de membrana forma 

complexos com receptores de proteínas da família de fatores de crescimento 

de fibroblastos (FGFs), aumentando suas afinidades seletivas ao FGF23, um 

hormônio fosfatúrico. 

À sua descrição inicial 90, mostrou-se que a deficiência na expressão do 

gene Klotho levava os animais a um fenótipo de envelhecimento precoce muito 

importante, com restrição de crescimento, redução na sobrevida, rarefação de 

pêlos e aterosclerose avançada, além de maior susceptibilidade à injúria renal. 

Órgãos e tecidos de camundongos isentos de Klotho apresentam um número 

reduzido de células-tronco, com maior senescência de células progenitoras 91. 

Curiosamente, a senescência em estados de déficit de Klotho pode ser 

revertida com a correção da hiperfosfatemia por ele induzida 90. 

Klotho também já foi demonstrado como biomarcador precoce de IRA, 

sendo que a lesão de IR é associada à redução na expressão renal, urinária e 

plasmática da proteína Klotho. Mais do que um simples marcador, a 

administração exógena de Klotho é capaz de reverter parcialmente o dano 

renal induzido pela IR 92.  

A deficiência de Klotho já foi associada a estado de estresse oxidativo 

aumentado, tanto em modelos de doença renal quanto em pacientes 

submetidos a diálise crônica 93. O Klotho secretado está ativo na regulação de 
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situações de estresse oxidativo 94, sendo capaz de induzir enzimas anti-

oxidantes 95. 

 Klotho inibe a expressão da proteína p21 96, inibidora do ciclo celular e 

indutora de estados de senescência, e inibe o TGFβ, o mais potente indutor 

universal de fibrose renal 89; 97.  

Klotho pode, ainda, ter um papel importante na modulação da inflamação. 

Células endoteliais de veia umbilical humana respondem à incubação com 

TNF-α com o aumento da expressão de moléculas de adesão intercelular 

(ICAM)-1 e de moléculas de adesão da célula vascular (VCAM)-1, com a 

ativação da via inflamatória do fator de transcrição NFκB, e com a inibição da 

fosforilação da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS). A pré-incubação das 

células com Klotho previne todos esses efeitos pró-inflamatórios vasculares 98. 

A adição de Klotho exógeno a células senescentes por replicação não modifica 

a proporção de células com telômeros curtos; entretanto, quando a 

senescência celular é associada ao estímulo com citocinas inflamatórias, como 

o TNFα, a adição de Klotho exógeno pode prevenir o encurtamento de 

telômeros 99.  

O déficit de Klotho está também relacionado a alterações na expressão de 

alguns microRNAs (miRs), estruturas capazes de interferir em diversas vias 

celulares, como mais especificado a seguir. 
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1.2.4. microRNAs e senescência 

 MicroRNAs são pequenos ácidos ribonucleicos (RNAs) de 19 a 24 

nucleotídeos de extensão que não são codificadores, e estão envolvidos na 

regulação epigenética da expressão de proteínas. O genoma humano contém 

aproximadamente 1700 miRs, e estimativas sugerem que eles sejam capazes 

de regular entre 74% e 92% dos transcritos genéticos 81; 100. Cada miR pode ter 

múltiplos alvos de RNA mensageiro, assim como um único RNA mensageiro 

pode ser afetado por diversos miRs 81. 

 Evidências têm demonstrado que os miRs estão contidos em 

exossomas, nos quais são transportados para fora da célula e captados por 

células vizinhas, funcionando de forma parácrina, ou entrando na circulação, 

agindo como hormônios em resposta sistêmica 101; 102. 

 Pacientes obesos apresentam maior concentração de fator de 

crescimento semelhante a insulina (IGF)-1 circulante que indivíduos normais, 

talvez em resposta ao estado de hiperinsulinemia crônica que apresentam 103; 

104. O miR-34a é um dos miRs mais ativados em fígados de camundongos 

obesos 105, e sabe-se que ele é capaz de inibir a atividade de  proteína Klotho, 

principalmente em sua forma β-Klotho 105. Sabe-se que -Klotho é capaz de 

inibir as vias de insulina e IGF-1106, e que a interrupção na via de sinalização 

composta por insulina e IGF-1 permite o aumento na expectativa de vida de 

animais como minhocas, moscas e roedores 107.  

Dessa forma, é possível estabelecer uma ligação entre obesidade, 

elevação de miR-34a e inibição de Klotho, com consequente aumento de vias 

de indução de senescência celular. 

Células endoteliais em senescência replicativa apresentam expressão 

elevada de miR-34a 81, e outros miRs, como o miR-29a e miR-335 também já 

foram associados à modulação de resposta de senescência 81. Bai e 

colaboradores demonstraram que miR-34a e miR-335 são capazes de 

promover um perfil senescente em células mesangiais renais jovens por 

inibição de enzimas anti-oxidantes, e que o tratamento com o anti-senso miR-

335 e miR-34a é capaz de resgatar o fenótipo jovem em células idosas 108. Ao 
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miR-34a já foi atribuída influência sobre mecanismos de regulação mitocondrial 

para regulação de vias de estresse oxidativo 81. 

O miR-34a também já se mostrou envolvido na regulação de funções 

como crescimento e proliferação, e está associado a algumas doenças 

relacionadas ao envelhecimento, como câncer e doenças metabólicas e 

cardiovasculares 81. 

O miR-29a já foi demonstrado como possível ligante de TLR8, levando à 

ativação de vias pró-inflamatórias 109. Além disso, miR-29a e miR-29b já foram 

demonstrados como superexpressos em camundongos deficientes em Klotho, 

sendo sugeridos como marcadores moleculares de senescência 110. 
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1.2.5. Proteínas relacionadas ao ciclo celular 

 O ciclo de vida de uma célula envolve duas fases: (1) a intérfase, fase 

em que a célula está em atividade funcional, e (2) mitose. A intérfase pode ser 

subdividida em fases G0, G1, S e G2.  

 Células em G0 estão quiescentes, sem estímulo para proliferação. 

Quando em G1, as células passam por processos de crescimento e 

diferenciação, com produção proteica de acordo com suas funções. A fase S 

corresponde à fase de síntese, em que a célula inicia o processo de duplicação 

de seu DNA em preparação para divisão celular futura, e a fase G2 se 

caracteriza pela checagem do DNA duplicado. Encerrada a fase G2, ocorre a 

divisão celular propriamente dita, a mitose. 

 A regulação do ciclo celular acontece em grande parte pelos complexos 

proteicos ciclina / quinase dependente de ciclina (CDK). O complexo ciclina D-

CDK4 permite a fosforilação de retinoblastoma (Rb), liberando o fator de 

transcrição E2F para a produção de outras ciclinas e de DNA polimerase 

(figura 4). Tanto as ciclinas quanto o Rb fosforilado levam à ativação do ciclo 

celular. 

 Há duas famílias importantes de genes inibidores do ciclo celular: (1) a 

família CIP/KIP, que inclui os genes p21Cip1 (p21), p27Kip1 (p27), e p57Kip2 (p57), 

importantes para a regulação do crescimento celular, capazes de manter a 

célula na fase G1 por inibição de complexos proteicos do tipo ciclina-CDK; (2) a 

família INK4, que inclui os genes p15Ink4b (p15), p16Ink4a (p16), p18Ink4c (p18) e 

p19Ink4d (p19), relacionadas a processos de desenvolvimento e transformação 

celular, inibidores da ação da proteína CDK4 111. 
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Figura 4: Principais proteínas inibidoras do ciclo celular: o complexo ciclina D-CDK4 permite a 

fosforilação de Rb, liberando o fator de transcrição E2F para a produção de outras ciclinas e de 

DNA polimerase. Tanto as ciclinas quanto o Rb fosforilado levam à ativação do ciclo celular. Há 

proteínas inibidoras do ciclo celular, como p21, p27, p57, p15, p16, p18 e p19, que atuam 

mantendo a célula em fase G1 e não permitindo sua progressão no ciclo celular. Adaptado de 

referência 
111

. 

  

 A lesão de IR sabidamente leva ao aumento de p16, p21 e p27 renais, 

principalmente em compartimento túbulo-intersticial 112. A regulação do ciclo 

celular acontece de forma tão importante na IRA, que fatores como a proteína 

ligadora de fator de crescimento semelhante à insulina (IGFBP)-7, indutora de 

p21, e a proteína inibidora tecidual das metaloproteinases (TIMP)-1, indutora 

de p27, já foram classificadas como ótimos biomarcadores de risco de IRA em 

pacientes críticos 113. 
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 Proteínas como p16 e p21 são capazes de induzir senescência 114, e já 

se sabe que há indução dependente de p21 na expressão renal de βgal após a 

lesão de IR 115. O próprio envelhecimento é também capaz de levar ao aumento 

de proteínas inibidoras do ciclo celular, tanto em humanos como em ratos 116, o 

que é compatível com o conhecimento de que células senescentes param 

irreversivelmente na fase G1 do ciclo celular 117. A lesão de IR em rins idosos é 

ainda mais grave que em rins jovens 118; 119, e isto também está associado ao 

aumento da expressão de proteínas p16 e p21 120.  

 Cerdá e colaboradores começaram a mostrar em 2008 que a IRA nem 

sempre é uma doença curável, pois em sua história natural grande parte dos 

pacientes evolui para perda progressiva de função renal e doença renal crônica 

futura 25. Isto pode estar associado ao fato de a proteína p21 estar fortemente 

associada à produção de TGFβ e à fibrose renal futura 121 . 
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1.3. Células-tronco mesenquimais 

As células-tronco são aquelas com o potencial de se desenvolver em 

vários tipos diferentes de células no organismo. Em muitos tecidos elas fazem 

o reabastecimento das células que morrem, em um sistema de reparo interno, 

dividindo-se sem limite. Quando uma CT se divide, cada nova célula tem 

potencial tanto para se manter como CT quanto para se tornar um outro tipo de 

célula, com função mais especializada, como um miócito, um eritrócito ou uma 

célula tubular renal. 

  As CTs são distinguidas dos outros tipos de células por duas 

características importantes: (1) elas são células não especializadas, capazes 

de se renovar através da divisão celular, por vezes após longos períodos de 

inatividade; (2) sob certas condições fisiológicas ou experimentais, elas podem 

ser induzidas a se desenvolver em tecidos ou células de órgãos específicos, 

com funções especiais. Em alguns órgãos, como o intestino e a medula óssea, 

as CT se dividem regularmente para reparar e substituir as células 

desgastadas dos tecidos. Em outros órgãos, entretanto, como o pâncreas e o 

coração, as CT se dividem apenas em circunstâncias especiais. 

Existem basicamente dois tipos principais de CT: (1) embrionárias 

(originadas a partir de embriões animais) e (2) não-embrionárias ("somáticas" 

ou "adultas") (figura 5), podendo pertencer a 3 linhagens principais: (1) 

endodérmica, (2) ectodérmica e (3) mesodérmica, com possível diferenciação 

para células-tronco mesenquimais (CTM) ou células-tronco hematopoiéticas 

(CTH) (figura 5). A partir do cordão umbilical podemos extrair os dois principais 

tipos de CT adultas: as CTM e as CTH 122. 
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Figura 5: Origens das células-tronco: as células-tronco embrionárias se originam a partir de 

embriões animais, e podem dar origem às células-tronco adultas. As células adultas podem 

pertencer à qualquer uma das três linhagens, sendo que é da linhagem mesodérmica que 

derivam as CTM e as CTH. Células totipotentes: podem gerar um novo organismo inteiro; 

células pluripotentes: podem gerar células dos três folhetos germinativos (adaptado de: 

http://www.scq.ubc.ca/wp-content/uploads/2006/07/stemcells2-GIF.gif). 

 



49 

 

As CTM são fusiformes, morfologicamente semelhantes a fibroblastos, e 

se caracterizam pela habilidade em formar unidades formadoras de colônias in 

vitro. Essas células são negativas para marcadores de superfície 

hematopoiéticos, como CD3, CD14, CD45, CD34, CD133, HLA-DR, e são 

positivas para CD105, CD90, CD73 e CD44 123. Como não há um antígeno que 

seja expresso exclusivamente pelas CTM humanas, foram propostos três 

critérios para sua caracterização: (1) aderência a superfícies plásticas; (2) 

potencial de diferenciação em osteócitos, adipócitos e condrócitos; e (3) 

expressão de antígenos de superfície de células-tronco 123. Dessa forma, 

quando colocadas em cultura sobre placa plástica, as células aderentes em 

geral formam a população de células mesenquimais. 

Podemos obter CTM a partir de diversos tecidos, adultos ou não, como 

sangue de cordão umbilical, estroma de cordão umbilical (também conhecido 

como geléia de Wharton), líquido amniótico, medula óssea, músculos, tecido 

adiposo, omento ou ossos, por exemplo 124; 125. Estas células não expressam 

antígenos ABO ou MHC de classe II, o que permite seu uso em indivíduos de 

qualquer tipo sanguíneo, sem necessidade de teste de compatibilidade imune 

29. Além disso, sabe-se que as CTM apresentam capacidade 

imunomoduladora, e são capazes de levar ao aumento da atividade de células 

T regulatórias e menor atividade inflamatória 123; 126. 

O uso das CTM ou seus derivados para tratamento de diversas doenças 

já foi testado com sucesso em diversos modelos experimentais 127 128 23 129. Na 

IRA por IR, diversos são os estudos com bons resultados 23; 35; 130; 131; 132; 133.  

Diversos ensaios clínicos já estão em andamento com o uso desse tipo 

de células: há mais de 450 estudos registrados em www.clinicaltrials.gov 

utilizando terapia com CTM em diversas doenças, sendo que 30 destes 

estudos envolvem o uso de CTM em doenças renais. Alguns deles já foram 

publicados, e demonstraram segurança no uso de células autólogas, com 

benefício renal em situações de IR com ativação imune, como o transplante 

renal 134; 135; 136.  

 

http://www.clinicaltrials.gov/
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1.3.1. Mecanismos de ação 

 Até meados dos anos 2000, alguns experimentos baseados em 

transplante de medula óssea indicavam que as CT derivadas de medula 

poderiam contribuir para a repopulação de néfrons doentes 137; 138; 139 e CTM 

eram encontradas junto aos rins lesados quando injetadas em camundongos 

com IRA 139; 140; 141; 142; 143. Entretanto, vários relatos apontavam para um 

recrutamento transitório das CT na vasculatura renal, sem a incorporação 

direta das células nos túbulos em regeneração 23; 130; 139; 144.  

Estudos da Universidade de Harvard 6; 8 foram capazes de demonstrar 

que a reparação do epitélio tubular após lesão de IR acontecia por meio de 

células epiteliais diferenciadas que sobreviveram à lesão e proliferaram para 

repopular os túbulos. Dessa forma, as CT apenas dariam o suporte para que as 

células epiteliais intrínsecas renais fossem capazes de sobreviver à injúria 139; 

145; 146. 

Passou-se a demonstrar que a injeção de meio de cultura condicionado, 

mesmo sem células, poderia ter efeito benéfico semelhante ao tratamento com 

as CTM. O reconhecimento de fatores solúveis e microvesículas em meio de 

cultura após cultivo de células permitiu o entendimento possíveis mecanismos 

de ação das CTM, com ação parácrina mais importante que a ação de 

repopulação e diferenciação celular 139; 147.  

 O conteúdo das microvesículas passou a ser objeto de investigação, e 

descobriu-se que o tratamento com RNase impede a ação terapêutica das 

microvesículas 139; 148; 149, sugerindo efeitos biológicos dependentes de RNA, 

particularmente miRs 139; 149. 

Microvesículas derivadas de CT embrionárias são capazes de 

reprogramar progenitores hematopoiéticos através de um mecanismo 

dependente de RNA mensageiro (RNAm) 150, e a transferência de RNAm 

também é o fator desencadeador do estímulo de angiogênese em células 

endoteliais humanas, a partir de microvesículas derivadas de células 

progenitoras endoteliais 151.  
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A IRA pode levar ao aumento da expressão de proteínas envolvidas em 

biossíntese de miRs (como Dicer 1, Drosha e Argonaut 2), sendo que a injeção 

de CTM provenientes de tecido adiposo em animais leva à redução da 

expressão dessas proteínas 148; 149. 

Em modelo de IR em ratos, a injeção de microvesículas derivadas de 

células progenitoras endoteliais humanas já se mostrou nefroprotetora, sendo 

que a transferência de miRs para as células renais residentes permitiu sua 

reprogramação, com aumento de angiogênese e redução de apoptose 149 

(figura 6). Alguns miRs já foram associados a alterações no balanço oxidativo, 

sendo capazes de promover fenótipo de senescência nas células 108; 152.  

 

                          

Figura 6: Mecanismos de ação das células-tronco: a transferência de RNA (principalmente 

miRs) das CTs para os tecidos lesados permite a reprogramação das células residentes, e este 

parece ser um dos mecanismos de ação das CTM mais importantes reconhecidos atualmente. 

Adaptado de ref 
153

. 

 

 A melhora renal com o uso de CTM e microvesículas delas derivadas na 

IRA por IR em ratos já foi demonstrada em diversos estudos 23; 35; 130; 131; 132; 133, 

com diferentes vias de administração levando a bons resultados.  

A aplicação de CTs localmente no tecido lesado tem a possível 

vantagem de permitir maior enxertia celular onde a ação benéfica deve 
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acontecer. Em doença renal crônica em ratos, CTM aplicadas na região 

subcapsular do rim remanescente leva a melhora importante em parâmetros de 

fibrose e cronicidade renal 127. Da mesma forma, em transplante alogênico de 

aorta, CTM semeadas no lúmen do vaso enxertado foram capazes de reduzir 

achados de vasculopatia crônica do enxerto 125. O transplante de CTs intra-

miocárdicas foi também efetivo em reduzir as consequências de lesão por 

infarto do miocárdio em ratos 154. Assim, vê-se que a injeção de CT localmente 

pode ser um método eficaz de tratamento de lesão orgânica.  

Entretanto, sabendo-se que a ação das CTM não depende tanto de sua 

enxertia no local de lesão, o uso sistêmico, seja por via endovenosa (EV) como 

por via intraperitoneal (IP), parece uma opção bastante atrativa. As CTs 

apresentam tropismo pelos órgãos lesados, e são capazes de promover um 

ambiente pró-sobrevivência celular no local de lesão, mesmo que injetadas 

sistemicamente 155. 

Diversos modelos de IRA já foram tratados com diferentes tipos de CTs, 

em diferentes tempos de avaliação, com administração de células por via 

sistêmica endovascular 1; 13; 23; 129; 140; 155; 156; 157; 158 apresentando boa resposta. 

Da mesma forma, a via IP já foi a opção terapêutica em diferentes trabalhos 126; 

159; 160, também com bons resultados. Sabe-se que quando a infusão acontece 

por via EV, grande parte das células fica presa à vasculatura pulmonar, porém 

isso não impede boa resposta terapêutica, mesmo que apenas uma pequena 

parte das células chegue ao local desejado de lesão (afinal, a ação é parácrina 

ou sistêmica) 125 . 

Entretanto, o uso endovascular impõe limitação importante quanto ao 

número e diluição das células. O tratamento da IRA por IR com células 

induzidas pluripotentes por via arterial mostrou-se dependente do número de 

células utilizadas. Quando 5 X 105 células foram diluídas em 200 L de solução-

tampão, o efeito benéfico da terapia celular se mostrou máximo, com maior 

efeito terapêutico quanto maior o número de células. Entretanto, quando 

quantidades maiores (5 X 106 ou 5 X 107 células) foram utilizadas, houve 

evidência de agravamento da lesão renal, com a presença de êmbolos 

celulares em pequenos vasos, afetando a circulação renal 161. Em outro estudo 
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162, utilizando CTM derivadas de tecido adiposo em lesão craniana, já havia 

aumento de mortalidade de animais que recebiam terapia por via EV com 4 x 

105 células por 200 L de diluente, com coagulação intravascular notada à 

microscopia acometendo diversos órgãos, inclusive os rins. O limite de 

segurança imposto por esse trabalho foi de 2 x 105 células por 200 L de 

diluente, o equivalente a ao menos 1000 L para o  uso de 1 X 106 células.  

Assim, as CTM podem ser aplicadas sistemicamente para que sua ação 

seja exercida, e caso a via EV seja utilizada, deve haver preocupação quanto à 

concentração de células na solução aplicada, para evitar obstrução de 

microvasos pelos êmbolos celulares que podem se formar. 
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1.3.2. Células-tronco mesenquimais derivadas de cordão umbilical 

humano 

Em 1989 o grupo do dr. Broxmeyer publicou a primeira experiência com 

coleta, criopreservação e análise de função de células hematopoiéticas 

provenientes de cordão umbilical humano 163. Nesse mesmo ano, esse grupo 

também demonstrou o primeiro uso com sucesso de células hematopoiéticas 

do cordão umbilical de um neonato, aplicadas em seu irmão, submetido a 

quimioterapia mieloablativa para tratamento de anemia de Fanconi 164. A essa 

ocasião já se percebia que as células provenientes de cordão umbilical eram 

menos reativas contra um pool de células alogênicas quando comparadas a 

células adultas de sangue periférico 164. Dessa forma, essas células podem ser 

utilizadas em transplantes hematopoiéticos sem a necessidade de 

compatibilidade HLA completa, diferentemente do que acontece nos 

transplantes de células provenientes de medula óssea 165, em que a 

compatibilidade HLA total é requerida. 

 Entretanto, apesar de atraentes por levarem a menor ativação 

inflamatória, as células de cordão apresentam uma quantidade pequena de 

célula-tronco. Para transplante de células hematopoiéticas em adultos, duas 

unidades de cordão umbilical devem ser utilizadas para cada receptor para que 

o número ideal de células recebidas seja atingido 165. Dessa forma, o cultivo de 

tais células permite que uma quantidade maior seja obtida, o que torna seu uso 

clínico mais factível. 

 O sangue de mais de 500.000 unidades de cordão umbilical já foi doado 

para uso público para transplante de células hematopoiéticas alogênico, e mais 

de 25.000 transplantes de células de cordão umbilical já foram realizados em 

todo o mundo 165. 

 A probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença tratável com 

as células progenitoras hematopoiéticas de seu próprio cordão umbilical varia 

entre 0,0005% e 0,04% nos primeiros 20 anos de vida 166. O armazenamento 

para uso próprio é realizado por bancos particulares, sob custo financiado pela 

própria família, e não parece ser procedimento custo-efetivo. Dessa forma, a 
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doação para bancos de cordão públicos para transplantes hematopoiéticos 

alogênicos ou para protocolos de pesquisa se mostra uma alternativa viável e 

apropriada para a maior parte dos cordões umbilicais de bebês nascidos vivos 

e saudáveis, o que permite que a terapia com células-tronco derivadas de 

cordões umbilicais humanos possa ser uma realidade com poucas 

preocupações do ponto de vista ético no futuro. 

A atividade imunomodulatória é parte do mecanismo de ação das CTM, 

e permite que a terapia inter-espécies seja uma realidade em modelos 

experimentais, com diversos estudos demonstrando benefício com o uso de 

células humanas e seus derivados como xenotransplantes em animais 

imunocompetentes 35; 149; 167; 168. 

Alguns estudos demonstram a presença de telômeros mais longos em 

células-tronco hematopoiéticas (CD34+CD38-) provenientes de cordão umbilical 

do que na mesma população de células em medula óssea adulta 66; 169 ou em 

sangue periférico 66; 170. Além disso, a presença de telômeros maiores em 

sangue de cordão umbilical não se limita às CT, mas também pode ser 

observada em células hematopoiéticas maduras, incluindo células T, “natural 

killer” (NK) e granulócitos 66; 170. CTM derivadas de cordão umbilical humano 

(chCTM) , quando comparadas a CTM derivadas de medula óssea humana ou 

tecido adiposo, apresentam maior taxa de proliferação celular e clonalidade, 

com menor expressão de marcadores conhecidos de senescência, como p16 e 

p21 171.  

Sabe-se, ainda, que a infusão de células jovens de medula óssea em 

camundongos idosos leva a menor deposição de colágeno IV no mesângio e 

menor expressão renal dos marcadores de senescência β-galactosidase, p16 e 

p21 quando comparada à infusão de células idosas nesses mesmos 

camundongos. O gene anti-idade Klotho também tem sua expressão 

aumentada quando as células infundidas são mais jovens 172. 

O uso de microvesículas oriundas de chCTM já foi testado em ratos com 

IRA por lesão de IR e por cisplatina, com melhora em parâmetros inflamatórios 

35 e de estresse oxidativo 168 nos animais tratados. Pode-se esperar que as 
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chCTM, muito jovens, com longos telômeros e menor expressão de p16 e p21, 

possam ser particularmente interessantes para tratamento de IRA.  

Há atualmente 57 estudos em andamento testando CTM derivadas de 

cordão umbilical humano para tratamento de diversas lesões orgânicas. Por 

enquanto, a única condição nefrológica já em teste em ensaios clínicos com 

chCTM é a nefrite lúpica, em estudo que está sendo realizado na China.  

 As chCTM derivadas de cordão umbilical humano podem ser obtidas a 

partir de sangue de cordão ou a partir de seu estroma, a geléia de Wharton. No 

entanto, o estroma do cordão é muito mais eficaz como fonte de CTM, com 

aproveitamento total das amostras em procedimentos de cultura celular, 

enquanto apenas 10% das amostras de sangue de cordão levam à geração de 

CTM 173. 

 Assim, os cordões umbilicais humanos são fonte eticamente viável para 

obtenção de CTM, e as células deles derivadas parecem ser particularmente 

interessantes no tratamento da IRA por IR. A geléia de Wharton, por apresentar 

melhor aproveitamento na técnica de extração, é uma alternativa melhor que o 

sangue do cordão umbilical para cultura celular. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

Demonstrar que a IRA causada por IR pode ser um protótipo de 

envelhecimento renal precoce e que as chCTM podem minimizar o fenótipo de 

senescência induzido pela IRA. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Isolar CTM a partir de estroma de cordão umbilical humano; 

Demonstrar que as chCTM podem amenizar a IRA induzida por IR em ratos; 

Caracterizar os componentes de senescência replicativa e senescência 

induzida por estresse no modelo de IR; 

Avaliar possíveis mecanismos de indução de senescência da IRA, como 

geração de estresse oxidativo, inflamação e ativação de miRs; 

Avaliar quais mecanismos de senescência induzida por IRA podem estar 

reduzidos por ação das chCTM. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Considerações gerais - a escolha do melhor modelo 

 Todos os procedimentos realizados foram aprovados pela Comissão de 

Ética do Hospital Universitário (HU-USP) (1278/13), pela Comissão Interna 

para Avaliação de Projetos de Pesquisa (CIAPP) da Clínica Obstétrica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(276/10) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina na Universidade de São Paulo, que inclui aprovação no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CEP-FMUSP) (0003/11). 

 Para os experimentos foram utilizados ratos Wistar-Kyoto (WKY) (Rattus 

novergicus de linhagem domesticada e singênica) de 2 a 3 meses de idade, 

pesando de 200 a 300g, provenientes do Biotério do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais foram abrigados em 

ambiente com ciclo claro/escuro a cada 12h, com quantidade suficiente de 

água limpa e ração. Os animais foram testados quanto à uréia plasmática antes 

dos procedimentos, e todos apresentavam valor de uréia menor que 60 mg/dL. 

Todos os procedimentos foram feitos de acordo com as indicações do Comitê 

de Ética Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

 Os animais foram submetidos ao modelo de isquemia renal com 

clampeamento de artérias renais bilateralmente e reperfusão subsequente. 

Para decisão quanto ao tempo de isquemia a ser utilizado e à via de infusão 

das células, foram realizados 3 experimentos de curva de uréia. Para todas as 

curvas foram utilizados os mesmos 4 ratos controles (C). 

A primeira curva de uréia foi realizada com isquemia arterial renal 

bilateral por 30 minutos, com reperfusão após. Após 6 horas do início da 

reperfusão, 4 animais receberam 1 X 106 chCTM diluídas em 0,5mL de solução 
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fisiológica por via EV, e 4 animais receberam apenas 0,5mL de solução 

fisiológica. Foi dosada a uréia plasmática de todos os animais diariamente por 

6 dias, e notou-se que a lesão induzida foi insuficiente para gerar IRA 

significativa (mais detalhes são dados na seção “Resultados”). 

Dessa forma, realizou-se a segunda curva de uréia, em que isquemia 

arterial renal bilateral foi realizada por 45 minutos, com reperfusão após. Após 

6 horas do início da reperfusão, 5 animais receberam 1 X 106 chCTM diluídas 

em 0,5mL de solução fisiológica por via EV, e 4 animais receberam apenas 

0,5mL de solução fisiológica. Foi dosada a uréia plasmática de todos os 

animais diariamente por 6 dias, e notou-se que a lesão induzida foi bastante 

grave e levou à IRA, porém porém os resultados obtidos foram contraditórios à 

literatura, com piora de função renal com o uso de chCTM após lesão de IR. 

Um animal do grupo que não recebeu chCTM e dois animais do grupo que 

recebeu chCTM morreram nas primeiras 24 horas, e seus dados foram 

analisados apenas por esse período. Maiores informações podem ser 

encontradas na seção “Resultados”. 

Sabe-se que o uso endovascular de CTM impõe limitação importante 

quanto ao número e diluição das células, pois células muito concentradas 

podem levar ao agravamento da lesão renal, com a presença de êmbolos 

celulares em pequenos vasos 161; 162. Este foi o motivo atribuído à piora renal 

após o uso de chCTM à aplicação EV.  

Grande parte dos estudos que demonstraram melhora renal com o uso 

de CTM utilizou ao menos 1 X 106 células por animal 1; 13; 23; 126; 156; 160, e por 

isso essa foi a quantidade de células escolhida para o tratamento em nosso 

estudo. A solução seria a diluição das 1 X 106 células em cerca de 1mL de soro 

fisiológico, o que tornaria a via intravascular inviável, pois este é um alto 

volume, difícil tecnicamente de ser aplicado em veia caudal.  

Por conta disto, e por haver diversas evidências da aplicação IP como 

boa alternativa para a terapia celular 126; 159; 160, optamos por utilizar 1 X 106 

chCTM diluídas em 2mL de solução fisiológica, com aplicação IP após 6h da 

indução da IRA por IR. 
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Dessa forma, delineou-se o terceiro e último experimento de curva de 

uréia, em que isquemia arterial renal bilateral foi realizada por 45 minutos, com 

reperfusão após. Após 6 horas do início da reperfusão, 5 animais receberam 1 

X 106 chCTM diluídas em 2mL de solução fisiológica por via IP, e 5 animais 

receberam apenas solução fisiológica. Foram analisados também nesta curva 

os animais submetidos à IR por 45 minutos sem tratamento celular da segunda 

curva de uréia, o que permitiu a análise de 9 animais do grupo isquêmico sem 

tratamento.  

Foram dosadas uréia e creatinina plasmáticas de todos os animais 

diariamente por 7 dias. No segundo e no sétimo dia foi dosado também o sódio 

plasmático. Além disso, os animais foram colocados em gaiola metabólica 2 

vezes nesse período, no primeiro e sexto dias após a indução da IR, para 

coleta de urina de 24h e dosagem de sódio e creatinina urinários. Dessa forma, 

obteve-se também material necessário para a medida de fração de excreção 

de sódio (FENa) e depuração de creatinina no segundo (D2) e no sétimo (D7) 

dias após a indução da lesão de isquemia-reperfusão renal. 

 Esta curva se demonstrou adequada, e com base nela o protocolo foi 

delineado. Dessa forma, o modelo de isquemia e reperfusão estudado foi o de 

clampeamento das artérias renais bilateralmente com reperfusão após 45 

minutos, com aplicação de 1 X 106 chCTM diluídas em 2mL de solução 

fisiológica ou de apenas 2mL de solução fisiológica, a depender do grupo 

analisado, por via IP. 

Observou-se que o pico de lesão renal acontecia no segundo dia após a 

lesão de IR, e este foi, portanto, o tempo utilizado para a eutanásia de parte 

dos animais (n=11; n=5 para animais submetidos à IR sem tratamento e n= 6 

para animais submetidos à IR com tratamento com chCTM)  para coleta de 

sangue e rins. Observou-se, ainda, que em 7 dias havia recuperação de lesão 

em todos os grupos, e este foi o momento escolhido para a eutanásia de outra 

parte dos animais (n= 11; n=5 para animais submetidos à IR sem tratamento e 

n= 6 para animais submetidos à IR com tratamento com chCTM), também para 

coleta de sangue e órgãos. 
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3.2. Desenho do estudo 

 Foram utilizados cordões umbilicais humanos obtidos de forma estéril a 

partir de puérperas sadias e voluntárias, após assinatura de termo de 

consentimento livre e informado. A extração do estroma da geléia de Wharton 

foi realizada em até 24 horas após a coleta do cordão. 

 Os vasos do cordão foram retirados, e o estroma isolado foi cortado em 

pequenos pedaços denominados explantes. Os explantes foram cultivados até 

que houvesse extração de chCTM (protocolo descrito detalhadamente a 

seguir), utilizadas para injeção nos animais entre a terceira e a quinta 

passagens em cultura. Realizou-se imunofenotipagem de amostras de células 

para sua melhor caracterização, além de ensaios de diferenciação policlonal. 

 Ratos WKY foram submetidos a cirurgia para isquemia arterial renal 

bilateral por 45 minutos, com reperfusão após. Foram realizados experimentos 

em 5 grupos diferentes de animais (o número de animais entre parênteses se 

refere aos animais utilizados no experimentos após as curvas de uréia. Os 

dados coletados dos animais da curva de uréia foram analisados em conjunto, 

quando possível): 

(1) Controles normais (C): ratos controle, sem intervenção (n=6); 

(2) Isquemia e reperfusão com eutanásia após 2 dias da lesão (IR2): ratos 

submetidos ao modelo de IR sem tratamento celular, com eutanásia e coleta de 

sangue e rins após 2 dias da lesão (n=5); 

(3) Isquemia e reperfusão com infusão de chCTM com eutanásia após 2 

dias da lesão (CTM2): ratos submetidos ao modelo de IR e tratados com 1 X 

106 chCTM diluídas em 2mL de soro fisiológico após 6h da cirurgia, com 

infusão IP, com eutanásia e coleta de sangue e rins após 2 dias da lesão (n=6); 

(4) Isquemia e reperfusão com eutanásia após 7 dias da lesão (IR7): ratos 

submetidos ao modelo de IR sem tratamento celular, com eutanásia e coleta de 

sangue e rins após 7 dias da lesão (n=5); 

(5) Isquemia e reperfusão com infusão de chCTM com eutanásia após 7 

dias da lesão (CTM7): ratos submetidos ao modelo de IR e tratados com 1 X 
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106 chCTM diluídas em 2mL de soro fisiológico após 6h da cirurgia, com 

infusão IP, com eutanásia e coleta de sangue e rins após 7 dias da lesão (n=6). 

 No dia seguinte ao da indução da isquemia, todos os animais foram 

colocados em gaiolas metabólicas individuais para coleta de urina de 24h, 

sendo que após esse período foi colhido sangue de todos os animais. Alguns 

animais (IR2 e CTM2) foram eutanasiados à esta ocasião, com retirada de rins 

para análises posteriores. Os animais dos grupos IR7 e CTM7 permaneceram 

vivos sem novos procedimentos até o sétimo dia após a IR, quando foram 

eutanasiados para coleta de rins e sangue. Parte dos rins foi armazenada em 

soluções conservantes de methacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e 10% 

ácido acético glacial) ou formalina tamponada, para avaliação histopatológica e 

imuno-histoquímica. A outra parte dos rins foi armazenada em nitrogênio 

líquido imediatamente, com posterior transferência para ultrafreezer a -80oC, 

para ser utilizada posteriormente para a extração de proteínas totais, proteínas 

de membrana, DNA e RNA. 

 Os rins conservados em soluções de methacarn e formalina foram 

retirados das soluções, e colocados em etanol 70% após 24h. Posteriormente 

foram emblocados em parafina, com a realização de cortes histológicos em 

branco (para imuno-histoquímica) e cortes corados com ácido periódico-Schiff 

(PAS). 

 Os rins armazenados a -80oC foram processados para separação e 

quantificação de proteínas totais e de membrana, para uso em Western blot e 

no ensaio de atividade intrínseca de telomerase; de DNA, para uso em 

Southern blot; e de RNA, para reação em cadeia da polimerase quantitativa 

(qPCR). 

A figura 7  esquematiza o protocolo em linhas gerais. 
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Figura 7: Delineamento geral do protocolo de pesquisa: excluindo-se os animais controle, todos 

os outros ratos foram submetidos à isquemia arterial renal bilateral por 45 minutos, com 

reperfusão após. Os animais tratados receberam a infusão intraperitoneal de 1 X 10
6
 chCTM 

diluídas em 2mL de salina após 6 horas da indução da lesão. Todos os grupos submetidos à IR 

foram colocados em gaiola metabólica entre o primeiro e o segundo dia após a indução da 

lesão, para coleta de urina de 24h em D2. Os animais dos grupos IR2 e CTM foram 

eutanasiados em D2, com coleta de plasma (para bioquímica) e tecido renal (para Western blot, 

histologia, imuno-histoquímica, Southern blot, ensaio de atividade de telomerase e qPCR).  Os 

animais dos grupos IR7 e CTM7 tiveram apenas sangue e urina de 24h coletados em D2 (para 

bioquímica), e foram eutanasiados apenas em D7, quando foram coletadas amostras de sangue 

(para bioquímica) e tecido renal (para Western blot, histologia, imuno-histoquímica, Southern 

blot e ensaio de atividade de telomerase). WB: Western blot (imunoeletroforese de proteína); 

SB: Southern blot (imunoeletroforese de DNA). 

 

 A seguir há a descrição de cada um dos procedimentos de forma mais 

detalhada. 
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3.3. Modelo animal de isquemia e reperfusão 

 Para as cirurgias de indução de isquemia renal os ratos foram 

anestesiados (figura 8A) inicialmente com quetamina 70mg/Kg e xilazina 

7mg/Kg IP, com suplementação caso necessário. 

Após anestesia, os animais foram submetidos a tricotomia e a incisão 

mediana abdominal (figura 8B), com exposição dos pedículos e das artérias 

renais (figura 8C). Para não lesar as artérias renais e permitir reperfusão 

posterior de forma fácil, passou-se um fio de algodão sob cada uma das artérias 

renais (figura 8D), com a colocação de um pequeno tubo plástico (catéter de 

nylon) ao redor das extremidades dos fios, com posterior colocação de outro 

catéter de forma perpendicular (figura 8E). O fio foi amarrado (figura  8F), e 

dessa forma os rins ficaram isquêmicos. O mesmo procedimento foi feito 

inicialmente no rim direito, sendo após repetido no rim esquerdo de cada 

animal. Após a ligadura arterial em cada lado, iniciou-se a contagem do tempo 

de isquemia. 

Após, os animais tiveram suas paredes abdominais provisoriamente 

suturadas em plano único (figura 8G) e foram colocados em repouso (figura 8H) 

até que se completassem quase 45 minutos de isquemia (figura 8I). Se 

necessário, após esse tempo os animais recebiam nova dose de anestesia.  

A sutura abdominal foi retirada e o rim direito foi exposto (figura 8J). Ao 

final de 45 minutos a amarração foi cortada e a reperfusão se iniciou, com 

confirmação visual (figura 8K). O mesmo aconteceu à esquerda (figuras 8L e 

8M). Ao final, 4mL de salina aquecida foram injetados na cavidade para reduzir 

a presença de ar intra-abdominal e a sutura final da parede abdominal, em 2 

planos, foi realizada (figura 8N). Durante todo o procedimento os animais foram 

controlados para que suas temperaturas retais se mantivessem entre 35,0 e 

36,5oC. 
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Figura 8: Modelo animal de isquemia e reperfusão renal: (A) anestesia dos animais via IP; (B) 

incisão mediana abdominal; (C) exposição da artéria renal esquerda; (D) passagem de fio para 

início de isquemia; (E) representação gráfica da passagem do fio de algodão pela artéria renal 

e colocação de um pequeno tubo plástico (catéter de nylon) ao redor das extremidades dos 

fios, com posterior colocação de outro catéter de forma perpendicular, para início da isquemia; 

(F) início de isquemia de rim esquerdo; (G) parede abdominal suturada; (H) repouso até que 

quase se completem os 45 minutos de isquemia (I) ilustração para representar a espera do 

tempo de isquemia; (J) aspecto do rim direito ao final da isquemia; (K) início da reperfusão do 

rim direito; (L) aspecto do rim esquerdo ao final da isquemia ; (M) início da reperfusão do rim 

esquerdo; (N) sutura em dois planos e término no procedimento cirúrgico. 
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3.4. Isolamento e caracterização das células-tronco 

mesenquimais derivadas de cordão umbilical humano 

 Foram utilizados cordões umbilicais humanos, obtidos de puérperas 

sadias voluntárias, após sua orientação quanto aos propósitos do protocolo e 

assinatura de consentimento informado. Foram coletados cordões umbilicais de 

forma estéril, com retirada do sangue de seu interior assim que eram coletados. 

Os cordões foram armazenados em meio de transporte (tampão fosfato-salino 

(PBS), penicilina 300U/mL, estreptomicina 300 g/mL e heparina 25U/mL) em 

gelo até o laboratório (figura 9A), onde houve processamento do material para 

a extração de seu estroma, a geléia de Wharton, em até 24 horas após a coleta 

do cordão. 

 Todo o processamento dos cordões foi realizado com material cirúrgico 

autoclavado, em fluxo laminar situado em sala de cultura limpa. Os cordões 

foram lavados diversas vezes com PBS para remoção de possíveis resíduos de 

sangue, e cortados (figura 9B) em pedaços de cerca de 2 cm de comprimento 

para facilitar a manipulação cirúrgica em placas de Petri (figura 9C). Em cada 

pedaço de 2 cm foi feita incisão longitudinal, com dissecção dos vasos para 

sua retirada, para obter apenas o conteúdo do estroma dos cordões (figura 

9D). As porções de estroma reservadas foram novamente cortadas, desta vez 

em pedaços de 1 a 5 mm, chamados de explantes (figura 9E), com aplicação 

cuidadosa sobre placas de cultura em plástico aderente de 6 poços (Corning, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) (figuras 9F e 9G). Os explantes não foram 

tratados com colagenase como grande parte dos protocolos 173; 174; 175, pois 

nossa experiência com o uso da colagenase foi de insucesso na proliferação 

de células. Alguns autores demonstraram que é possível o isolamento de 

chCTM sem o uso de colagenase 35; 176, tornando apenas a obtenção de 

células um pouco mais demorada.  

 Após cerca de 20 a 30 minutos, os explantes secavam e aderiam às 

placas. Neste momento, cerca de 3 a 4 mL de meio de cultura completo 

(detalhado abaixo) foi acrescentado às placas com explantes, e as placas 

foram armazenadas em estufa a 37oC com 5% de CO2 por 15 a 20 dias, sem 
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troca de meio, com observação dos explantes em placa em microscópio 

invertido cerca de 2 a 3 vezes por semana (figura 9H). 

 O meio completo utilizado era composto por meio α-MEM com glutamina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), suplementado com bicarbonato para pH 7,3; 

por 20% de soro fetal bovino (SFB) com inativação do complemento por calor 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) e por antibióticos (penicilina 300U/mL, 

estreptomicina 300 g/mL, Life Technologies, Waltham, EUA). 

 Após 15 a 20 dias, em geral, havia início de migração de células do 

explante para a placa (figura 9I), e colônias de células começavam a se formar 

nas adjacências dos explantes (figura 9J). Essas células, fusiformes e 

aderentes à placa, já eram as chCTM iniciando processo de proliferação (figura 

9K). A partir de então, passou-se a trocar o meio de cultura das placas de 2 a 3 

vezes por semana, até que as células atingissem cerca de 80% de confluência 

(figura 9L). 

 À confluência, os explantes foram retirados e desprezados, e as células 

aderidas foram tratadas com cerca de 1mL de tripsina 0,25% (Life 

Technologies, Waltham, EUA) por poço, e colocadas em estufa a 37oC com 5% 

de CO2 por 5 minutos. Após esse tempo, observava-se o desprendimento 

celular ao microscópio invertido – no caso de ainda haver células aderidas, elas 

eram cuidadosamente removidas mecanicamente com o uso de instrumento 

específico para essa finalidade (figura 9M). Quando praticamente todas as 

células se desprendiam da placa (figura 9N), o meio de cultura com as células 

soltas era passado para tubos cônicos de 15mL de capacidade (Corning, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), com centrifugação a 500xg por 10 minutos a 

20oC. As células se depositavam no fundo dos tubos (figura 9O), e o meio era 

aspirado e desprezado. 

 As células eram ressuspendidas em 1mL de meio de cultura completo 

para contagem em câmara de Neubauer (figura 9P), e depois mais meio era 

acrescentado para que elas fossem replaqueadas. O replaqueamento em geral 

foi feito com o uso de 1 a 10 X 104 células por mm2 de placa, e a escolha entre 

o replaqueamento em placas de 6 poços, garrafas de 25cm2 ou garrafas de 
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75cm2 variou de acordo com a quantidade de células que se obtinha ao final de 

cada tripsinização. Cada procedimento de tripsinização foi considerado uma 

passagem (P). Assim, células originadas do explante, em P0, após 

tripsinizadas passavam a ser células de primeira passagem, em P1. Células 

entre a terceira e a quinta passagem foram utilizadas como tratamento no 

animais submetidos à IR. 

 Quando a tripsinização era feita para permitir a aplicação IP nos 

animais, ao invés de ressuspensão em meio de cultura, as células eram 

suspendidas em 1mL de solução fisiológica. Após contagem, eram diluídas em 

maior volume para permitir a concentração de 1 X 106 células para cada 2mL. 

 

Figura 9: Extração de células-tronco mesenquimais a partir da geléia de Wharton de cordão 

umbilical humano: (A) cordão umbilical humano em frasco contendo meio de transporte, recém-

trazido ao laboratório, em fluxo laminar; (B) cordão umbilical sendo cortado para facilitar 

manipulação cirúrgica; (C) porções de cerca de 2 cm de cordão umbilical foram produzidas 

para facilitar a extração cirúrgica da geléia de Wharton; (D) porção extraída da geléia de 
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Wharton; (E) geléia de Wharton cortada em pequenos pedaços de 1 a 5 mm, chamados 

explantes; (F) aplicação dos explantes nas placas de cultura plásticas; (G) explantes aplicados, 

secando para melhor aderência à placa; (H) avaliação em microscópio invertido para observar 

se já há células migrando a partir do explante; (I) células-tronco mesenquimais em migração a 

partir do explante; (J) colônias de células-tronco mesenquimais na adjacência do explante; (K) 

células-tronco mesenquimais em proliferação, ainda com alguma contaminação por hemácias 

(células arredondadas não aderentes, eliminadas a cada troca de meio); (L) células-tronco 

mesenquimais confluentes; (M) remoção mecânica das células aderentes à placa após 

incubação com tripsina; (N) células soltas da placa de cultura após incubação com tripsina e 

remoção mecânica; (O) células acumuladas no fundo de tubo cônico após centrifugação; (P) 

câmara de Neubauer com células para contagem; (Q) aplicação intraperitoneal de células nos 

ratos. CTM: células-tronco mesenquimais. 

 

 Nas situações em que havia chCTM em grande quantidade e não havia 

perspectiva de uso próximo, as células foram tripsinizadas e congeladas, para 

posteriormente serem re-cultivadas em placas de cultura em uma passagem 

acima daquela prévia à tripsinização. O congelamento foi feito com solução de 

preservação contendo SFB 90% e dimetilsulfóxido (DMSO) 10% como 

criopreservante, com congelamento gradual, a -1°C por minuto, até -80°C. Para 

isso utilizamos o equipamento Mr.Frosty® (Nalgene Labware, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, EUA), que quando preenchido com álcool isopropílico e 

colocado em ultrafreezer reduz a temperatura lentamente até atingir -80°C 

(figura 10).  

                                

Figura 10: Mr.Frosty®, equipamento para congelamento celular programado: permite 

congelamento gradual a -1°C por minuto        

(http://www.nalgenelabware.com/products/productDetail.asp?product_id=405#). 

http://www.nalgenelabware.com/products/productDetail.asp?product_id=405
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Após cerca de 80-90 minutos, as alíquotas com células eram 

transferidas para a fase líquida do nitrogênio, a -196°C, e armazenadas lá até 

que seu novo uso fosse necessário. O descongelamento foi feito sempre de 

forma rápida, em banho-maria a 37°C. 

Após descongelamento, as células eram centrifugadas a 500Xg por 10 

minutos a 20oC para que o meio contendo DMSO pudesse ser retirado, com 

ressuspensão das células em meio de cultura completo. As células eram, 

então, contadas e re-plaqueadas. 
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3.4.1. Imunofenotipagem 

 A imunofenotipagem de superfície de células de terceira a quinta 

passagem foi determinada pela técnica de citometria de fluxo. Nela, as células 

foram incubadas a temperatura ambiente por 30 minutos com os anticorpos 

para marcação das moléculas de superfície CD3, CD45, CD34, antígeno 

leucocitário humano (HLA)-DR, CD105, CD73 e CD90, conjugadas com 

aloficocianina (APC) ou ficoeritrina (PE) (BD Biosciences Research, Franklin 

Lakes, EUA).  

 Após esse período, as células foram lavadas duas vezes com solução 

tampão e analisadas em citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences 

Research, Franklin Lakes, EUA), com análise pelo programa BD CellQuest 

Pro®. As amostras foram classificadas de forma qualitativa, de acordo com a 

porcentagem de positividade da população. 
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3.4.2. Ensaios de diferenciação 

 Os ensaios de diferenciação celular foram feitos a partir de chCTM de 

segunda passagem, semeadas em placas de 6 poços, a 1 X 105 células por 

poço. Cada 2 poços foram reservados para uma das 3 linhagens de 

diferenciação: (1) adipogênica, (2) condrogênica e (3) osteogênica. Ao invés de 

meio de cultura completo, foram acrescentados os meios de indução próprios 

para cada diferenciação:  

- para diferenciação adipogênica: meio basal de diferenciação de adipócito 

STEMPRO® com suplemento para adipogênese STEMPRO® (Life 

Technologies, Waltham, EUA), além de gentamicina a 10 mg/mL (Life 

Technologies, Waltham, EUA); 

- para diferenciação condrogênica: meio basal de diferenciação de condrócito 

STEMPRO® com suplemento para condrogênese STEMPRO® (Life 

Technologies, Waltham, EUA), além de gentamicina a 10 mg/mL (Life 

Technologies, Waltham, EUA); 

- para diferenciação osteogênica: meio basal de diferenciação de osteócito 

STEMPRO® com suplemento para osteogênese STEMPRO® (Life 

Technologies, Waltham, EUA), além de gentamicina a 10 mg/mL (Life 

Technologies, Waltham, EUA). 

Os meios de diferenciação foram trocados 2 a 3 vezes por semana, e as 

células foram mantidas em incubadora a 37°C com 5% de CO2. As induções 

adipogênica e condrogênica foram realizadas por 14 dias, enquanto a indução 

osteogênica foi realizada por 21 dias. Após a indução completa, a diferenciação 

foi confirmada por meio de colorações específicas:  

- coloração Oil-red para confirmar a transformação adipogênica pela 

visualização do acúmulo de vacúolos lipídicos citoplasmáticos 

- coloração Alcian blue para confirmar a diferenciação condrogênica pela 

visualização de polissacarídeos sulfatados 

- coloração vermelho de alizarina para confirmar a diferenciação osteogênica 

pela visualização de sais de cálcio 
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3.5. Aplicação das células-tronco mesenquimais derivadas de 

cordão umbilical humano 

Os grupos de ratos IR2, IR7, CTM2 e CTM7 foram submetidos às 

cirurgias de IR, mas apenas os grupos CTM2 e CTM7 receberam tratamento 

celular. 

O tratamento consistiu na aplicação de 1 X 106 chCTM frescas, recém-

tripsinizadas, entre a terceira e a quinta passagens, diluídas em 2mL de solução 

fisiológica, via IP. As chCTM foram aplicadas nos animais após cerca de 6 

horas do procedimento de IR. 
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3.6. Função renal e tubular 

3.6.1. Parâmetros clínicos e bioquímicos 

 A função renal foi avaliada de duas formas: (1) avaliação da filtração 

glomerular, por meio da aferição da depuração de creatinina de 24h e da 

dosagem de uréia e creatinina plasmáticas; (2) avaliação da função tubular, por 

meio da análise de volume de diurese, osmolalidade urinária e FENa. 

A medida da depuração de creatinina foi realizada entre o primeiro e o 

segundo dias após a indução da lesão de IR nos animais dos grupos IR2, IR7, 

CTM2 e CTM7. Os animais do grupo controle tiveram a depuração de 

creatinina realizada no mesmo dia da realização de outros animais de outros 

grupos. Após 24h da indução da isquemia, os animais foram colocados em 

gaiolas metabólicas individuais para coleta de urina, sendo que após 24h do 

início da coleta de urina (e após 48h da indução da isquemia) foi coletado 

sangue de todos eles para dosagem de creatinina, uréia e sódio plasmáticos. A 

urina coletada foi avaliada quanto ao volume total, e nela foram analisados 

creatinina e sódio, além de osmolalidade.  

A creatinina foi dosada por meio de método colorimétrico, a uréia por 

método cinético automatizado e o sódio por eletrodo íon-seletivo. A 

osmolalidade foi aferida em aparelho Advanced Instruments Osmometer, 

modelo 3W2 wide range. 

A depuração de creatinina foi calculada a partir das dosagens plasmática 

e urinária de creatinina, além do volume de urina de 24h. A fórmula que segue 

demonstra o cálculo realizado: 
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Depuração de creatinina = (U Cr x V u) / P Cr, onde: 

U Cr = concentração urinária de creatinina em mg/dL 

V u = volume urinário em mL/min 

P Cr = concentração plasmática de creatinina em mg/dL 

A depuração de creatinina foi expressa corrigindo-se por 100 g de peso 

corpóreo, ou seja: 

Depuração de creatinina corrrigida = ml/min / 100g de peso corpóreo 

 

A avaliação do volume de diurese também foi corrigida pelo peso 

corpóreo do animal, sendo calculado como ml/min/100g de peso corpóreo. 

Para o cálculo de FENa, a fórmula a seguir foi utilizada: 

FENa = (U Na / P Na) / (U Cr / P Cr), onde: 

 U Na = concentração urinária de sódio em mEq/L 

P Na = concentração plasmática de sódio em mEq/L 

U Cr = concentração urinária de creatinina em mg/dL 

P Cr = concentração plasmática de creatinina em mg/dL 
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3.6.2. Avaliação histológica de lesão tubular 

À ocasião da eutanásia, os animais foram perfundidos a pressão 

controlada e fluxo contínuo via artéria aorta com tampão PBS. Após 

clareamento dos órgãos, foram retirados os rins dos animais e armazenados 

conforme descrição prévia. As amostras fixadas em methacarn e formalina 

foram emblocadas em parafina e submetidas a cortes histológicos de 4µm de 

espessura.  

Para avaliação do escore de lesão tubular as lâminas analisadas foram 

coradas com PAS e avaliadas em microscópio de luz à magnificação de 100X 

por médica patologista com experiência em análises renais (DMACM). A 

estratificação do grau de lesão foi dada pela porcentagem de túbulos que 

apresentavam edema celular epitelial, degeneração vacuolar, necrose ou 

descamação, como segue: <10%; 10-25%; 26-50% e > 50%. Todos os campos 

de cada lâmina foram analisados.  
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3.7. Estudo de imuno-histoquímica de infiltração leucocitária e 

proliferação em tecido renal 

Foram utilizadas lâminas de rins coletados após perfusão com tampão 

PBS, fixados em methacarn e em formalina, emblocados em parafina e 

submetidos a cortes de 4µm de espessura.  

Para as reações de imuno-histoquímica, as lâminas em branco foram 

desparafinizadas e hidratadas por imersão em xilol e em etanol em sequências 

de diluições progressivas (100%, 95% e 75%). A seguir, as lâminas foram 

incubadas em panela de pressão em tampão citrato 0,01M com pH 6,0, a pouco 

mais de 100oC, para recuperação antigênica. 

A revelação utilizada em nossos protocolos utilizou a 3,3’-

diaminobenzidina (DAB), que é cromógeno quando associado a peróxido de 

hidrogênio, e reage com o complexo avidina-biotina-peroxidase para a geração 

de coloração acastanhada (figura 11). Por conta disto, fez-se necessário o 

bloqueio da peroxidase endógena das células do corte histológico após a 

recuperação antigênica, para evitar falso-positivo. 

 

Figura 11: Reação de imuno-histoquímica: a proteína de interesse se liga ao anticorpo 

primário, produzido em camundongo. O anticorpo secundário é uma imunoglobulina 

anti-camundongo, marcada por molécula de biotina. Uma molécula de avidina se liga a 

várias moléculas de biotina, e as biotinas do complexo avidina-biotina-peroxidase 

acrescentado são ligadas à enzima peroxidase. O complexo acrescentado se liga à 

biotina do anticorpo secundário. Quando se associam DAB e peróxido de hidrogênio, 

há reação com a peroxidase e a coloração acastanhada é gerada. 
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 O bloqueio da peroxidase endógena se fez em solução de azida e 

peróxido de hidrogênio. Após lavagem em tampão PBS, os cortes histológicos 

foram incubados com os anticorpos primários por toda a noite, a 4ºC.  

 Os anticorpos primários foram diluídos em solução com albumina sérica 

bovina 1%, para reduzir marcações inespecíficas. Foram utilizados os 

seguintes anticorpos primários:  

- CD68 (Serotec, Hercules, EUA), em diluição 1:100, para a marcação de 

macrófagos; 

- CD3 (Dako, Dinamarca), em diluição 1:50, para a marcação de linfócitos; 

- PCNA (Dako, Dinamarca), em diluição 1:200, para a marcação de 

antígeno nuclar de células em proliferação. 

Os três anticorpos primários utilizados foram produzidos em camundongo, 

então o anticorpo secundário utilizado para todos eles foi a imunoglobulina-G-

anti-camundongo biotinilado, em diluição 1:200, também em solução 

albuminada. A incubação com o anticorpo secundário foi feita por 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

Após as incubações com os anticorpos e algumas lavagens com tampão 

PBS para a remoção de possíveis resíduos, os cortes foram incubados com o 

complexo avidina-biotina-enzima, que no caso foi a peroxidase (Vector 

Laboratories, Burlingame, EUA), também por 30 minutos a temperatura 

ambiente. 

Novamente lavadas em tampão PBS, as lâminas foram, então, incubadas 

em solução contendo DAB e peróxido de hidrogênio, diluídos em tampão tris-

hidroximetil-aminometano hidroclorido (Tris-HCl), por cerca de 10 minutos, a 

37oC, para revelação da cor. 

Foi realizada contra-coloração com hematoxilina, e os cortes passaram por 

incubação com etanol em concentrações progressivas (95% e 100%) e xilol. 

Após a montagem com as lamínulas, os cortes foram examinados sob 

microscopia de luz em campos de 0,087mm2. Trinta campos sequenciais de 

cada corte foram avaliados, com cálculo das médias de células positivas em 
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região de transição córtico-medular renal. À magnificação estudada, a média 

representa a quantidade de células por área de 0,087mm2.  
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3.8. Preparo para técnicas mais avançadas 

3.8.1. Técnica de extração de proteínas totais e de membrana do tecido 

renal 

Parte dos rins que foram armazenados a -80oC foi utilizada para a 

extração de proteínas renais no protocolo que será descrito a seguir. 

Após retirada do ultrafreezer, alíquotas ainda congeladas dos rins foram 

homogeneizadas em solução de K-HEPES (Manitol 200mmol/L, HEPES 

80mmol/L, KOH 41mmolL; pH 7,5) contendo inibidor de proteases (Cocktail 

Protease Inhibitor, Sigma Chemical Company, St. Louis, EUA). O homogenato 

foi centrifugado a 500 X g por 30 minutos a 4ºC. O sobrenadante compõe o 

extrato de proteínas totais, e foi utilizado de forma direta em alguns protocolos. 

O resíduo, composto por restos celulares e debris, foi desprezado. 

Para a extração de proteínas de membrana, o extrato de proteínas totais 

foi utilizado, com centrifugação de parte do sobrenadante obtido à primeira 

centrifugação a 100.000 X g por uma hora a 4oC. O sobrenadante consiste na 

fração citoplasmática de proteínas, e foi desprezado. O “pellet” obtido constitui 

a fração de proteínas de membranas, e foi ressuspendido em K-HEPES para 

posterior uso em estudos de imunoeletroforese de proteínas. 

A concentração das proteínas foi medida por meio de espectrofotômetro, 

utilizando o método de Bradford (Bioagency, Hamburgo, Alemanha). 
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3.8.2. Técnica de extração de DNA do tecido renal 

Rins congelados a -80oC foram utilizados em menos de 24h de sua 

remoção para a extração de DNA genômico. Em procedimento prévio houve 

extração de DNA a partir de rins que estavam há cerca de 2 a 3 meses em 

ultrafreezer, porém houve degradação de parte do material. Para evitar a ação 

de possíveis Dnases renais, repetimos o protocolo com novo material, 

congelado em nitrogênio líquido imediatamente à extração, e armazenado a -

80oC por menos de 24h até o início do procedimento de extração do DNA. 

Foi utilizado kit comercial para a extração do DNA genômico (“QIAamp® 

DNA mini kit”, Qiagen, Venlo, Holanda) de acordo com o protocolo orientado 

pela empresa. Neste protocolo, a extração se baseia na purificação de ácido 

nucléico por ligação a membrana de sílica. 

 Nele, 20 a 25 gramas de tecido renal congelado foram triturados em 

placa sobre gelo, colocados em tubo plástico contendo proteinase K, e 

incubados a 56oC em homogenização por uma hora, para digestão.  

Após, soluções tampão provenientes do kit estabilizam os ácidos 

nucléicos e aumentam a seletividade para adsorção do DNA à membrana de 

sílica-gel fornecida em forma de coluna. O lisato é colocado sobre a coluna, e 

etanol é adicionado. O conjunto é submetido a centrifugação, e o DNA se liga 

especificamente à membrana de sílica, enquanto outros contaminantes passam 

por ela. Há alguns passos de lavagem com tampões fornecidos, e, ao final, há 

eluição do DNA em tampão pobre em sais, chamado de AE, também fornecido 

com o kit. 

As amostras de DNA genômico foram transportadas em gelo seco até o 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

de Ribeirão Preto, para a realização de imunoeletroforese de DNA (Southern 

blot) com o auxílio do grupo liderado pelo professor doutor Rodrigo do 

Tocantins Calado De Saloma Rodrigues. 

Após transporte, a quantificação do DNA genômico foi feita em 

Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA), e a ausência de 
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degradação foi confirmada através de eletroforese em gel de agarose contendo 

brometo de etídio (figura 12). 

  

 

Figura 12: Avaliação da integridade do DNA: gel de agarose contendo brometo de 

etídio, com amostras de DNA extraído de rins de ratos no protocolo descrito. A 

imagem mostra a primeira extração descrita, em que houve degradação de parte dos 

DNAs, para ilustrar as diferenças entre material íntegro (setas brancas) e material 

degradado (demais). DNA: ácido desoxirribonucleico. 

 



83 

 

3.8.3. Técnica de extração de RNA total enriquecido em pequenos RNAs 

Rins armazenados a -80oC foram utilizados para a extração de RNA 

total, com consequente remoção de grandes RNAs, resultando em RNA total 

enriquecido em pequenos RNAs. Para tanto, foi utilizado o kit comercial 

“mirVana® miRNA Isolation Kit” (Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, EUA). 

Para a realização do protocolo, 250 mg de tecido renal congelado foram 

triturados em nitrogênio líquido, em cadinho sobre gelo. O tecido pulverizado foi 

dissolvido em tampão de lise fornecido pelo kit, e solução aditiva para 

homogenato de miR, do kit, é acrescentada. Após, adiciona-se a mistura ácido-

fenol:clorofórmio e a solução é centrifugada a 10.000 X g por 5 minutos à 

temperatura ambiente. 

A fase aquosa é recuperada após a centrifugação, associada a etanol 

absoluto, e passada por um cartucho de filtro. Após algumas lavagens, o RNA 

total mantém-se aderido ao filtro. Acrescenta-se solução de eluição fornecida 

pelo kit a 95oC, com centrifugação a 10.000 X g por 20 a 30 segundos. A 

solução obtida contém RNA total. 

A solução de RNA total é misturada a 1/3 de volume com etanol 

absoluto, pipetada em um cartucho de filtro e centrifugada a 10.000 X g por 15 

segundos para imobilizar grandes RNAs no filtro, que é desprezado. Após, faz-

se nova adição de etanol absoluto à solução coletada, desta vez a 2/3 do 

volume, e se passa por novo filtro, com centrifugação a 10.000 X g, desta vez 

com imobilização de RNAs pequenos no filtro, que é mantido. Faz-se algumas 

lavagens e, após, solução de eluição a 95oC é acrescentada no cartucho de 

filtro, para a coleta de solução de RNA total enriquecida em pequenos RNAs. 
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3.9. Avaliação da expressão de proteínas e miRs em tecido 

renal 

3.9.1. Western blot (imunoeletroforese de proteína) 

Amostras contendo 30 g de proteína renal total foram utilizadas para 

avaliar a expressão de βgal, p21, p16, HO-1 e MnSOD. Amostras de 30 g de 

proteína de membrana de células renais foram utilizadas no estudo de AQP2 e 

Klotho. 

As amostras proteicas foram submetidas à eletroforese em minigel de 

poliacrilamida de 8 a 12% de concentração. Após transferência das proteínas 

para membranas de nitrocelulose (Hybond-P; GE Healthcare, Reino Unido), as 

amostras foram tratadas com leite em pó desnatado a 5% diluído em tampão 

Tris (TBS) (Tris base 2,42g/L, NaCl 2,92g/L, EDTA 0,336gL, pH = 7,5) com 

1mL de Tween-20, por 1 hora, e posteriormente incubadas com os anticorpos 

primários específicos, por toda a noite, a 4oC. 

Os anticorpos primários estudados foram os seguintes: 

- AQP2 (sc-9882, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 

1:10.000 

- βgal (G6282, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), em diluição 1:1.000 

- Klotho (sc-22220, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 

1:500 

- p21 (sc-397, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 1:500 

- p16 (sc-759, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 1:1.000 

- TGFβ (sc-146, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 

1:1.000 em 1% de leite desnatado 

- HO-1 (BML-HC3001, Assay designs, Ann Arbor, EUA), em diluição 1:1.000 

- MnSOD (10011389, Cayman Chemical, Ann Arbor, EUA), em diluição 

1:4.000 
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- actina (sc-1615 , Santa Cruz Biotechnology, Dallas, EUA), em diluição 

1:2.000 

 

Após alguns passos de lavagens, as membranas foram incubadas com 

anticorpo secundário por 1 hora, a temperatura ambiente. Os anticorpos 

secundários eram conjugados com peroxidase, e os utilizados foram: 

- anti-rabbit (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), em diluição 1:2.000 (para os 

anticorpos primários HO-1, MnSOD, p21, p16 e TGFβ) 

- anti-goat (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), em diluição 1:10.000 (para os 

anticorpos primários AQP2, Klotho e actina) 

- anti-mouse (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), em diluição 1:2.000 (para o 

anticorpo primário βgal) 

 

A detecção da peroxidase ligada ao anticorpo conjugado secundário foi 

feita usando sistema de quimioluminescência (ECL, Amersham Biosciences, 

GE Healthcare, Reino Unido), e as imagens foram geradas por exposição ao 

aparelho Alliance 4.2 (UVITEC, Cambridge). As bandas obtidas foram 

analisadas após densitometria (Image J, NIH, Bethesda, EUA), e normatizadas 

pela densitometria das bandas originadas pela hibridização da actina. 
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3.9.2. qPCR 

 A técnica de qPCR foi utilizada para a quantificação de miRs em tecido 

renal dos animais eutanasiados no segundo dia após a lesão de IR. Os miRs 

investigados neste experimento foram: miR-29a, miR 29-b, miR 335 e miR-34a 

e, para pesquisa de genes referência para comparação (também conhecidos 

como “housekeeping”), os genes RNU48, RNU44, U47 e U6. Para cada 

amostra, foram utilizados 5 ng de RNA total enriquecido em pequenos RNAs, e 

cada amostra foi feita em duplicata de poços. Como controles negativos para a 

reação de qPCR foram utilizados poços que continham o mix da reação mais 

os primers específicos para cada miR, mas não continham o DNA 

complementar (cDNA). 

 Os primers utilizados foram os seguintes (Life Technologies, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, EUA):  

miR-29a 

(002112) 

UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA 

miR 29-b 

(000413) 

UAGCACCAUUUGAAAUCAGUGUU 

miR 335 

(000546) 

UCAAGAGCAAUAACGAAAAAUGU 

miR-34a 

(000426) 

UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU 

RNU48 

(001006) 

GATGACCCCAGGTAACTCTGAGTGTGTCGCTGATGCCATCACCGCAGCGC

TCTGACC 

RNU44 

(001094) 

CCTGGATGATGATAGCAAATGCTGACTGAACATGAAGGTCTTAATTAGCTCT

AACTGACT 

U47 

(001223) 

TAATGATTCTGCCAAATGAAATATAATGATATCACTGTAAAACCGTTCCATTT

TGATTCTGAGGT 

U6 

(001973) 

GTGCTCGCTTCGGCAGCACATATACTAAAATTGGAACGATACAGAGAAGAT

TAGCATGGCCCCTGCGCAAGGATGACACGCAAATTCGTGAAGCGTTCCATA

TTTT 

Tabela 1 - Sequências dos primers utilizados nas reações de qPCR: A primeira coluna contém 

os nomes dos miRs a que se referem os primers, com o número de identificação utilizado para 
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sua aquisição na Life Technologies entre parênteses. A segunda coluna mostra a sequência de 

nucleotídeos de cada primer. As primeiras quatro linhas, em preto, mostram primers de miRs 

de interesse, e as últimas quatro linhas, em cinza, mostram  sequências de DNAs candidatos a 

gene referência (“housekeeping”). 

 

 O kit “TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit” (Life 

Technologies, Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA) foi utilizado de acordo 

com as orientações do fabricante. Nele, há a preparação de um mix de reação 

contendo nucleotídeos e transcriptase reversa, que associamos às amostras de 

RNA e aos primers específicos para a obtenção de cDNA pela reação de 

transcrição reversa (figura 13A), que foi feita em termocicladora nas seguintes 

condições: 30 minutos a 16oC, 30 minutos a 42oC, 5 minutos a 85oC e 4oC 

após. O cDNA gerado foi armazenado a -20oC por 24 horas, até seu uso na 

reação de qPCR propriamente dita. 

 Para a reação de qPCR foi usado TaqMan® Universal PCR Master Mix II 

(Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA. Contém DNA 

polimerase, nucleotídeos e sonda repórter), associado ao cDNA obtido 

previamente e aos primers específicos para esta reação para cada miR, 

submetidos às seguinte condições em termocicladora: 2 minutos a 50oC, 10 

minutos a 95oC e 40 ciclos de 15 segundos a 95oC mais 60 segundos a 60oC . 

Há síntese da segunda fita de DNA (figura 13B), e logo uma sonda repórter se 

liga ao DNA no meio da sequência (figura 13C). Inicia-se a amplificação, e 

quando a DNA polimerase alcança a região de ligação da sonda repórter, há 

emissão de sinal fluorescente (figura 13D). Quanto maior a amplificação, maior 

o sinal fluorescente captado. 
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Figura 13: Experimento de transcrição reversa e qPCR: o experimento acontece em dois 

passos. (A) O primeiro passo consiste na transcrição reversa, em que um primer chamado de 

RT, específico para cada miR, é acrescentado à amostra de RNA total enriquecido de 

pequenos RNAs e a uma mistura de nucleotídeos e transcriptase reversa. Após reação em 

termocicladora, obtém-se uma amostra contendo cDNA de cada miR em estudo. O segundo 

passo consta da reação de qPCR, em que há associação de outros primers, específicos para 

cada miR, com as amostras de cDNA geradas, e TaqMan
®
 Universal PCR Master Mix II, que 

contém DNA polimerase, nucleotídeos e sonda repórter. (B) Há síntese da segunda fita do 

DNA. (C) A sonda repórter se liga ao DNA no meio da sequência. (D) Quando, à amplificação, 

a DNA polimerase alcança a região de ligação da sonda repórter, há emissão de sinal 
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fluorescente. RNA: ácido ribonucleico; RT: transcrição reversa; miR: microRNA; cDNA: ácido 

desoxirribonucleico complementar; qPCR: reação em cadeia da polimerase quantitativa 

 

 Não foi detectada a presença dos genes referência RNU48, RNU44 ou 

U47, sendo que  o gene U6 foi escolhido como gene de referência em nossas 

análises. A análise foi feita utilizando o programa DataAssist Software (Applied 

Biosystems, Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, Waltham, EUA), e os 

resultados foram dados em 2- Ct, que corrige a quantidade de ácido nucleico 

de interesse pela do gene referência, e compara os resultados com o grupo 

controle. 

 Mais detalhadamente, após a amplificação, o que temos é o seguinte:  

1. O limiar de cada corrida foi determinado como o ponto em que a 

amplificação atinge a fase logarítmica. É conhecido pelo nome em 

inglês, “cycle threshold” (Ct) (figura 14B); 

2. O valor de Ct é encontrado pelo programa após determinação do limiar. 

Corresponde ao número de ciclos necessário para que o sinal 

fluorescente passe o limiar, não representando mais background. Dessa 

forma, quanto maior o Ct, menor a quantidade de ácido nucleico de 

interesse presente na amostra; 

3. Calculou-se o delta Ct (ΔCt) de cada amostra a partir da diferença entre 

os valores de Ct do miR de interesse e do valores de Ct de U6: 

ΔCt = Ct (miR de interesse) – Ct U6 

4. Após, calculou-se a média dos ΔCt das amostras do grupo controle. A  

diferença entre o ΔCt de cada amostra e o ΔCt da média dos controles 

em determinado miR de interesse gera o valor de ΔΔCt para aquela 

amostra naquele miR: 

ΔΔCt = ΔCt (miR de interesse da amostra analisada) – ΔCt (miR de interesse 

da média do grupo controle) 
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5. A fórmula 2- Ct foi aplicada, resultando no valor da expressão gênica 

relativa. 

 

Figura 14: Quantificação da expressão gênica por análise de qPCR: a figura (A) mostra 

graficamente a evolução do qPCR no termociclador: cada cor de curva representa um miR 

diferente em estudo na microplaca. Entre os ciclos 18 e 20 passa a haver aumento importante 

do sinal fluorescente. (B) Quando o aumento do sinal fica mais homogêneo, estabelece-se o 

limiar do ciclo, demonstrado pela seta azul. 
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3.10. Avaliação de parâmetros de senescência replicativa 

3.10.1. Ensaio para medição do comprimento de telômeros 

 A técnica de Southern blot, ou imunoeletroforese de DNA, foi utilizada 

para o ensaio de aferição do comprimento telomérico em amostras de DNA 

extraído de tecido renal, com o uso do kit comercial “TeloTAGGG Telomere 

Length Assay ” (Roche, Basel, Suíça). 

 Para cada amostra, foram utilizados 2 mg de DNA genômico, que foram 

digeridos pela enzima de restrição Fast Digest HinfI (4 L para cada 2mg de 

DNA) (Thermo Scientific FD0804) (figura 15A) a 37°C por 2 horas. Esta enzima 

tem especificidade que a impede de fragmentar DNA telomérico e sub-

telomérico, permitindo a formação de fragmentos de restrição telomérica (FRT), 

analisados ao final. 

 As amostras de DNA digerido foram aplicadas em gel de agarose a 

0,8% diluído em tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE), logo após a aplicação de 

marcador padrão de peso molecular acoplado com digoxigenina (DIG) (figura 

15B), com aplicação de corrente elétrica de 80V e corrida por 4 horas. Após, o 

gel foi incubado com ácido clorídrico, que é capaz de quebrar pontes dissulfeto, 

e com soluções de desnaturação e neutralização, para abertura da dupla-hélice 

do DNA. A seguir, a transferência para membrana de nylon foi feita utilizando 

tampão salina-sódio-citrato (SSC) concentrado 20 vezes, com ascensão por 

arraste hidrodinâmico capilar do DNA do gel para a membrana ao longo de 

toda a noite (figura 15C). 

 O DNA se liga à membrana após exposição ultravioleta, obtida com o 

aparato UV Crosslinker (Amersham Biosciences, GE Healthcare, Reino unido) 

a 1,2 X 105 J/cm2 (figura 15D), e a membrana é incubada por 3 horas, a 42oC, 

com a sonda telomérica 5’-TTAGGG-3’ marcada com DIG (figuras 15E e 15F). 

Após algumas lavagens, a membrana é, então, hibridizada com anticorpo anti-

DIG ligado a fosfatase alcalina (figura 15G). Acrescenta-se CDP-star à 

membrana, um substrato quimioluminescente da fosfatase alcalina, permitindo 

a visualização da localização da sonda telomérica imobilizada. As imagens 
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foram obtidas pelo aparelho ImageQuant 350 system (GE Healthcare, Reino 

Unido), e analisadas de duas formas diferentes, como descrito abaixo. 

 

Figura 15: Southern blot para análise de comprimento de telômeros. (A) Digestão do DNA 

genômico com a enzima de restrição Fast Digest HinfI, que não fragmenta DNA telomérico ou 

sub-telomérico; (B) O DNA fragmentado é aplicado em gel de agarose, e submetido a corrente 

elétrica (eletroforese), com separação dos fragmentos de acordo com o tamanho. O marcador 

de tamanho molecular é marcado com DIG; (C) Os fragmentos de DNA separados por tamanho 

são transferidos para membrana de nylon; (D)  A exposição ultravioleta é necessária para ligar 

o DNA tranferido à membrana; (E) A membrana com o DNA é hibridizada com sonda específica 

para telômeros, marcada com DIG; (F) Foto ilustrativa da membrana incubada com a sonda 

específica para telômeros; (G) Há incubação da membrana contendo DNA, sonda para 

telômeros e DIG com anticorpo anti-DIG marcado com fosfatase alcalina, que reagindo com 

substrato quimioluminescente acrescentado posteriormente, permitirá a visualização da 

localização da sonda telomérica. DNA: ácido desoxiribonucleico; DIG: digoxigenina 

A localização do FRT marcado pela sonda permite que, por comparação 

com o marcador padrão de peso molecular, possa-se sabe-se o tamanho 

daquele fragmento (e, portanto, o comprimento daquele telômero). A forma 
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tradicional de análise de comprimento de telômeros por Southern blot é feita 

com a análise da média dos FRT de cada amostra.  

Entretanto, sabe-se que independentemente da média do comprimento 

dos telômeros em uma célula, se um único telômero for extremamente curto, 

isto já pode levar esta célula à senescência 177. A análise do comprimento de 

telômeros em rins de ratos pode ser inadequada apenas com a média dos 

FRT, sendo que a complementação com outro tipo de análise pode ser 

importante 178. Dessa forma, além da média dos FRT, foi feita a comparação 

entre diferentes intervalos de comprimento e a porcentagem de telômeros em 

cada intervalo. Os telômeros foram avaliados quanto à sua porcentagem entre 

os curtos (<8,6Kb), médios (8,6 a 21,2Kb) e longos (>21,2Kb). 

Para esta análise, utilizou-se o método a seguir: 

A imagem revelada do Southern blot do comprimento de telômeros foi 

dividida em uma grade (figura 16A), para avaliar a luminescência em cada área 

correspondente a um tamanho de DNA, em Kb (figura 16B). A maioria dos 

telômeros continha sinal quimioluminescente até a linha de grade número 10, 

então dividiu-se os telômeros da seguinte forma: linhas 1, 2 e 3 (> 21,2Kb): 

onde localizavam-se os telômeros longos; linhas 4, 5 e 6 (entre 8,6 e 21,2Kb): 

onde se localizavam os telômeros médios; linhas 7, 8, 9 e 10: (<8,6Kb): onde 

se localizavam os telômeros curtos (figura 16C). 

O sinal quimioluminescente (conhecido como OD na análise usual de 

FRT) de cada linha foi analisado, e a soma de todo o sinal quimioluminescente 

por telômero foi realizada (figura 16C). Cada linha representou um percentual 

do sinal total (figura 16C), e os percentuais dentro de cada grupo (curtos, 

médios e longos) foram somados (figura 16D). Desta forma, estabeleceu-se o 

percentual de telômeros curtos, médios e longos dentro de cada amostra. 
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Figura 16: Análise da porcentagem de telômeros em diferentes intervalos de comprimento. (A) 

Os telômeros foram alocados em uma grade que permitiu a divisão dos tamanhos dos 

fragmentos de forma mais precisa. (B) O marcador de tamanho demonstrou que a maior parte 

dos telômeros situava-se nas 10 primeiras linhas de grade; (C) As 10 primeiras linhas de grade 

foram divididas em três grupos: fragmentos com mais de 21,2Kb (longos); fragmentos entre 8,6 

e 21,2Kb (médios) ; e fragmentos com menos de 8,6Kb (curtos). O sinal quimioluminescente 

encontrado foi considerado para cada fragmento, e o percentual que aquele fragmento 

representa no telômero total foi considerado (proporção em relação à soma); (D) os percentuais 

de cada grupo de comprimento foram somados, para se estabelecer o percentual total de 

fragmentos curtos, médios ou longos em cada amostra total de telômero. 
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3.10.2. Estudo para avaliar a atividade de telomerase intrínseca 

 A avaliação do comprimento telomérico, mesmo com análises de 

porcentagens de telômeros por grupos de comprimentos, pode não ser 

adequada para a análise de senescência replicativa em alguns tipos de 

experimentos. Estudos que avaliaram marcadores de senescência e balanço 

oxidativo já mostraram insucesso na demonstração de variação no tamanho 

dos telômeros, porém com demonstração de variação na atividade de 

telomerase intrínseca do tecido estudado, sem que houvesse alteração em 

seus níveis proteicos ou de RNA 74. Dessa forma, optamos por estudar também 

a atividade intrínseca de telomerase em tecido renal. 

 Para tanto, foi utilizado o kit comercial “TeloTAGGG telomerase PCR 

ELISA ” (Roche, Basel, Suíça), que mistura técnicas de PCR e de ensaio 

imunossorvente ligado a enzima (ELISA).  

 Para esta análise, foram utilizados 25 g de proteína total de amostras 

de rins, que foram colocadas em mistura para reação contendo Taq DNA 

polimerase, nucleotídeos e dois tipos particulares de primers (figura 17A): 

- um primer biotinilado específico para a repetição telomérica TTAGGG, que 

funciona como substrato para a telomerase, importante para a primeira fase da 

reação; 

- outro primer específico para a repetição TTAGGG, porém anti-senso em 

relação ao primeiro primer. 

 Foi feita incubação da mistura para reação com as amostras proteicas 

em termociclador, inicialmente a 25oC por 30 minutos, para permitir que a 

telomerase intrínseca das amostras renais adicionasse sequências de 

telômeros ao primer-substrato biotinilado. A seguir, um ciclo de 5 minutos a 

94oC inativou a atividade da telomerase, e nos 30 ciclos subsequentes ocorreu 

a amplificação das sequências por PCR (figura 17A). 

 Encerrada a fase de PCR, inicia-se a fase de ELISA: os amplicons 

gerados são desnaturados e hibridizados com uma sonda que reconhece a 

sequência TTAGGG, marcada com DIG (figura 17B). Adiciona-se anti-DIG 
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conjugado com peroxidase (figura 17C), e, a seguir, um substrato da 

peroxidase, o TMB (figura 17D).  

 Desta forma, se há intensa atividade de telomerase há mais sequências 

teloméricas inseridas e amplificadas pelos primers, com mais ligação de 

sondas marcadas com DIG, com maior quantidade de peroxidase e maior 

coloração exibida quando há contato da enzima com seu substrato 

tetrametilbenzidina (TMB). 

 Como controle positivo de reação foi utilizado lisato de células HEK293 

fornecido pelo kit, e como controle negativo foi utilizado extrato proteico renal 

inativado pelo calor a 85oC por 10 minutos. A intensidade da coloração foi 

avaliada em leitor de microplaca ELISA (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

EUA). 
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Figura 17: Ensaio para quantificar a atividade intrínseca de telomerase. (A) Primeira fase da 

reação, que consta de um ensaio de PCR. O primer 1, biotinilado funciona como substrato para 

a telomerase. Quanto maior a atividade da telomerase intrínseca presente no extrato de 

proteínas renais estudado, maior será o acréscimo de sequências teloméricas no primer 1. Há 

interrupção na atividade da telomerase pela ascensão da temperatura a 94
o
C, e uma reação de 

amplificação do substrato alongado começa com o primer 2; (B) as amostras são colocadas em 

microplaca para ELISA coberta com estreptavidina, que se liga à biotina e fixa as amostras na 

placa. Um probe específico para a sequência telomérica, marcado com digoxigenina, é 

acrescentado; (C) acrescenta-se anticorpo anti-digoxigenina marcado com peroxidase; (D) a 

adição de TMB, um substrato da peroxidase, permite que cor seja gerada. 
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3.11. Análise estatística 

A análise estatística e os gráficos a ela relacionados foram gerados com 

o auxílio do programa Graphprism 5.0.  

As variáveis contínuas foram avaliadas com cálculo de média e erro-

padrão, com cálculo de diferença entre os grupos por análise de variância 

(ANOVA), utilizando análise de Tukey como pós-teste, por tratar-se de teste 

não-pareado com número diferente de amostras entre os grupos.  

A análise histológica, categórica, foi feita por teste de qui-quadrado.  

Foram considerados significativos valores de p≤0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização das células-tronco mesenquimais  

 As células obtidas após cultura dos explantes de cordão umbilical tinham 

o formato fusiforme típico das CTM (figura 18A). Além disso, apresentavam as 

três condições propostas para a caracterização como células mesenquimais 

multipotentes, de acordo com a declaração da Sociedade Internacional de 

Terapia Celular 179: (1) eram aderentes a superfícies plásticas quando mantidas 

em condições padrão de cultura; (2) expressavam CD105, CD73 e CD90 e 

eram negativas para marcadores hematopoiéticos como CD34, CD45, HLA-DR 

e CD3 (figura 18B); (3) foram capazes de diferenciação adipogênica, 

condrogênica e osteogênica in vitro (figura 18C).  

 

Figura 18: Caracterização das células cultivadas: (A) Células fusiformes presentes nas 

culturas obtidas a partir do cordão umbilical; (B) Análise de imunofluorescência por 

citometria de fluxo das chCTM. A marcação foi negativa para CD3, CD34, HLA-DR e 

CD45 e positiva para CD73, CD90 e CD105; (C) Análise da capacidade de 

diferenciação mesodérmica das chCTM. 
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4.2. Função renal e tubular 

4.2.1. Parâmetros clínicos e bioquímicos 

 A primeira fase da análise de função renal foi o estudo da evolução da 

lesão gerada pelo modelo em nossos animais, com e sem o uso das chCTM 

como tratamento. Para isso, foram realizados os três experimentos de curva de 

uréia descritos na seção “Materiais e métodos”. 

 A primeira curva de uréia foi realizada com isquemia de 30 minutos, e 

aplicação de 1 X 106 chCTM por via EV quando o tratamento foi instituído, e 

não houve IRA significativa, mesmo no grupo não tratado (figura 19A). Não 

houve diferença estatistica entre os animais do grupo C e grupo IR, sendo que 

a uréia de pico foi atingida no primeiro dia após a isquemia. Em D1, a uréia do 

grupo IR foi 75,5 14,4 mg/dL, enquanto a do grupo C foi 38 2,9 mg/dL. 

Interessante notar que, já neste momento, a uréia do grupo que recebeu 

tratamento endovenoso com chCTM foi maior no primeiro dia após a lesão que 

a do grupo IR (94,2 14,3 mg/dL), porém sendo significativamente diferente 

apenas em relação ao grupo C. Já no terceiro dia após a isquemia há retorno 

aos níveis basais, praticamente iguais entre os grupos (em D3: C: 42,3 1,2 

mg/dL; IR: 49,7 5,0 mg/dL; CTM: 50,2 7,7 mg/dL). Dessa forma, por não haver 

diferença entre os grupos C e IR, este modelo não foi aplicado. 

A segunda curva de uréia aconteceu com isquemia por 45 minutos e 

aplicação de 1 X106 chCTM por via EV quando o tratamento foi instituído, e 

nela a IRA induzida foi bastante grave. O pico de lesão aconteceu após 48 

horas da indução da isquemia, e a uréia plasmática dos animais do grupo IR foi 

405,3 103,2 mg/dL, contra 41,0 4,0 mg/dL do grupo controle. Os níveis de 

uréia passaram a cair a partir do terceiro dia pós-isquemia (figura 19B), mas 

não atingiram o nível basal até o sexto dia, quando esta curva foi interrompida. 

Neste experimento, os animais tratados com chCTM por via EV também 

apresentaram pico de uréia no segundo dia após a isquemia, sem diferença em 

relação ao grupo IR, e significativamente diferente do grupo C (uréia de CTM 

em D2: 460,5 56,5 mg/dL). Porém, antes disso, no primeiro dia após a 

isquemia, o grupo CTM apresentou nível plasmático de uréia superior ao nível 
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do grupo IR, com significância estatística (em D1: C: 38,0 2,9 mg/dL; IR:  

283,0 23,3 mg/dL; CTM: 429,3 18,2 mg/dL; p< 0,05 para: C vs IR, C vs CTM e 

IR vs CTM) (figura 19B). Dessa forma, como os resultados foram controversos 

à literatura, foi pensada na hipótese de as chCTM estarem concentradas 

demasiadamente para aplicação EV, conforme explicação já realizada na 

seção “Materiais e métodos”. 

 Dessa forma, realizou-se a terceira e última curva de uréia, em que a 

isquemia foi realizada por 45 minutos e 1 X 106 chCTM foram diluídas em 2 mL 

de salina e aplicadas por via IP. Confirmou-se que o pico de uréia plasmática 

acontece no segundo dia após a indução de isquemia (uréia do grupo IR em 

D2: 257 41,1 mg/dL, contra 52,0 2,5 mg/dL do grupo C, p<0,05) e, desta vez, 

em consenso com a literatura, o tratamento com as chCTM levou à redução 

dos níveis de uréia em relação ao grupo IR (uréia do grupo CTM em D2: 

122 22,6 mg/dL; p< 0,05 vs C e p<0,05 vs IR). No grupo CTM, o pico de lesão 

aconteceu precocemente em relação ao grupo IR, no primeiro dia após a 

isquemia, com valor de pico de 193,2 33,6 mg/dL. A partir do segundo dia já 

houve queda dos valores de uréia no grupo tratado com chCTM, sendo que no 

quarto dia pós lesão os valores já estavam muito próximos aos do grupo C (em 

D4: C: 42,5 1,7 mg/dL; CTM: 67,5 10,2mg/dL, p: NS) (figura 19C). O grupo IR, 

entretanto, ainda apresentava valores elevados de uréia ao quarto dia 

(139,2 43,4 mg/dL), apesar de não ser significativamente diferente do demais. 

Apenas no sétimo dia após a lesão os níveis de uréia do grupo IR tornaram-se 

mais próximos dos valores dos outros grupos (no sétimo dia após a isquemia: 

C: 32,6 5,7 mg/dL; IR: 59,8 14,8 mg/dL; CTM: 43,7 4,5 mg/dL) (figura19C).  

 Desta forma, os animais do grupo CTM apresentaram menor pico de 

lesão após a isquemia (uréia em D1 de CTM: 193,2 33,6 mg/dL vs uréia de D2 

em IR: 257 41,1 mg/dL), menor uréia plasmática em todos os dias em 

comparação com o grupo IR (com diferença estatisticamente significante em 

D2), e recuperação mais rápida que a apresentada pelo grupo IR (figura 19C). 
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Figura 19: Curvas de uréia: (A) Resultado do experimento de isquemia renal bilateral por 30 

minutos, com reperfusão posterior, e aplicação de 1 x 10
6
 chCTM EV nos ratos tratados após 6 

horas da indução da lesão, com coleta de uréia diária até D6; (B) Resultado do experimento de 

isquemia renal bilateral por 45 minutos, com reperfusão posterior, e aplicação de 1 x 10
6
 

chCTM EV nos ratos tratados após 6 horas da indução da lesão, com coleta de uréia diária até 

D6; (C) Resultado do experimento de isquemia renal bilateral por 45 minutos, com reperfusão 
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posterior, e aplicação de 1 x 10
6
 chCTM IP nos ratos tratados após 6 horas da indução da 

lesão, com coleta de uréia diária até D7. EV: endovenoso; IP: intraperitoneal; C: grupo controle; 

IR: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico; CTM: 

grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM. 

 

 Para confirmar este achado, os níveis de creatinina plasmática diários 

foram avaliados, com cálculo de depuração de creatinina no segundo e no 

sétimo dias pós-isquemia, ambos mais precisos para avaliação de filtração 

glomerular que o valor de uréia plasmática apenas. 

 Os resultados foram muito semelhantes: o pico de lesão marcado pela 

creatinina plasmática também aconteceu no segundo dia, quando o valor de 

creatinina nos animais do grupo IR foi significativamente diferente dos valores 

dos grupos C e CTM (C: 0,30±0,02 mg/dL; IR: 2,3±0,40 mg/dL; CTM: 0,98±0,21 

mg/dL, p<0,05 para C vs IR e para IR vs CTM) (figura 20B). A depuração de 

creatinina neste momento foi compatível, com os seguinte valores: C: 

0,59±0,04 mL/min/100g de peso; IR: 0,09±0,02 mL/min/100g de peso; CTM: 

0,24±0,06 mL/min/100g de peso; p<0,05 para C vs IR, para C vs CTM e para 

IR vs CTM. Dessa forma, pela depuração de creatinina o tratamento com 

chCTM também se mostrou nefroprotetor, ainda que parcialmente. 

 Da mesma forma que com a uréia plasmática, já houve queda dos 

valores de creatinina no grupo tratado com chCTM a partir do segundo dia 

(creatinina plasmática em D1 para CTM: 1,60±0,60 mg/dL; e em D2: 0,98±0,21 

mg/dL), com valores já muito próximos aos do grupo C a partir do quarto dia 

pós lesão nos animais tratados (C: 0,30±0,00 mg/dL; IR: 1,17±0,39 mg/dL; 

CMT: 0,50±0,10 mg/dL, p: NS) (figura 20B).  

 No sétimo dia após a lesão, os níveis de creatinina plasmática do grupo 

IR também tornaram-se mais próximos dos valores dos outros grupos (no 

sétimo dia após a isquemia: C: 0,30±0,00 mg/dL; IR: 0,66±0,18 mg/dL; CTM: 

0,52±0,19 mg/dL, p: NS) (figura 20B), assim como a depuração de creatinina 

(C: 0,54±0,04 mL/min/100g de peso; IR: 0,25±0,06 mL/min/100g de peso; CTM: 

0,22±0,03 mL/min/100g de peso; p: NS). 
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 Além disso, no segundo e no sétimo dias após a indução da isquemia, 

foi avaliada também a FENa e o volume de diurese desses animais. A FENa 

dos animais do grupo IR foi significativamente maior que a dos outros grupos 

no segundo dia após a isquemia (C: 0,1±0.01%; IR: 2,2±0,63%; CTM: 

0,42±0,11%, p<0,05 para IR vs C e para IR vs CTM), mantendo-se ainda 

elevada até o sétimo dia pós-lesão (C: 0,1±0.01%; IR: 0,38±0,13%; CTM: 

0,14±0.02%; p<0,05 para IR vs C e para IR vs CTM) (figura 20C). 

 

Figura 20: Evolução dos parâmetros de função renal: os parâmetros foram coletados de 

animais dos grupos controle, grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem 

tratamento específico e grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento 

com chCTM. Os resultados demonstrados foram obtidos durante o experimento da terceira 

curva de uréia. (A) Curva de uréia plasmática, já apresentada na figura 19C; (B) Curva de 

creatinina plasmática; (C) Evolução da FENa de D2 a D7; (D) Evolução no volume urinário de 

D2 a D7. C: grupo controle; IR: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem 

tratamento específico; CTM: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com 

tratamento com chCTM; FENa: fração de excreção de sódio. * p<0,05 vs C, # p< 0,05 vs CTM. 

 

 O volume urinário no segundo dia pós-isquemia estava bastante 

aumentado nos grupos IR e CTM em relação ao controle (C: 0,002±0,0004 

mL/min/100g de peso; IR: 0,005±0,0006 mL/min/100g de peso; CTM: 
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0,006±0,0009 mL/min/100g de peso; p<0,05 para C vs IR e para C vs CTM) 

(figura 20D), enquanto no sétimo dia apenas o grupo CTM apresentava volume 

de diurese semelhante ao grupo C (C: 0,002±0,0005 mL/min/100g de peso; IR: 

0,004±0,0009 mL/min/100g de peso; CTM: 0,002±0,0003 mL/min/100g de 

peso; p<0,05 para C vs IR e para IR vs CTM) (figura 20D).  

 Os principais parâmetros de função renal no momento do pico da lesão, 

segundo dia pós-isquêmico, podem ser resumidos na tabela 2 abaixo. 

 

Parâmetros  

 Controle IR2 CTM2 

Uréia 52±2.5 257±41.1*# 122±22.6* 

Creatinina 0.3±0.02 2.3±0.40 *# 0.98±0.21 

Depuração de creatinina 0.59±0.04 0.09±0.02*# 0.24±0.06* 

FENa 0.10±0.01 2.20±0.63*# 0.42±0.11 

Volume urinário 0.002±0.0004 0.005±0.0006* 0.006±0.0009* 

Tabela 2 - Análise clínica e bioquímica de função renal no segundo dia pós-isquemia. Uréia 

(mg/dL); Creatinina (mg/dL); Depuração de creatinine (mL/min/100g peso); FENa (fração de 

excreção de sódio,%); Volume urinário (mL/min/100g peso). IR2: grupo submetido à lesão de 

isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão 

de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D2.  
*
 P < 0,05 vs. Controle; 

#
 P 

< 0,05 vs. CTM2. 

 

A partir desses achados o modelo de isquemia por 45 minutos com 

infusão de 1 X 106 chCTM IP após 6 horas de reperfusão foi instituído, e 

repetido para as todas as outras análises a seguir. 

Pela visualisação macroscópica, a diurese dos animais do grupo CTM 

parecia mais concentrada que a diurese dos animais do grupo IR (figuras 21a e 

21B). A osmolalidade em urina de 24 horas foi avaliada após 2 dias da lesão 

isquêmica, já que os achados iniciais sugeriam déficit de concentração urinária. 
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Os animais do grupo IR apresentavam osmolalidade de 354±24 mOsm/Kg H2O, 

enquanto os animais do grupo CTM apresentavam valor de 450±23 mOsm/Kg 

H2O (p<0,05) (figura 21C). Apesar de ambos os valores estarem bem abaixo do 

valor de osmolalidade urinária esperada para um rato WKY normal, cerca de 

1500 mOsm/Kg H2O 180, a comparação entre os grupos submetidos à isquemia 

demonstrou déficit de concentração urinária menos proeminente no grupo 

CTM. 

 

 

Figura 21: Diurese do segundo dia pós-isquemia. Foram coletadas amostras de animais dos 

grupos IR2, IR7 (resumidos como IR), CTM2 e CTM7 (resumidos como CTM) nas 24 horas 

entre D1 e D2. A figura (A) demonstra o volume total coletado após 24h de gaiola metabólica 

para os grupos IR e CTM. Visualmente o volume urinário de CTM já parece menor que o de IR. 

Em (B) vemos a comparação do aspecto em relação à coloração. A figura (C) demonstra 

graficamente a comparação entre as osmolalidades urinárias dos grupos IR e CTM no segundo 

dia após a isquemia. IR: grupo submetido à isquemia e reperfusão renal sem tratamento 

específico, CTM: grupo submetido à isquemia e reperfusão renal tratado com células-tronco 

mesenquimais derivadas de cordão umbilical humano. # p< 0,05 vs CTM. 
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Para complementar o estudo de função tubular, a expressão renal de 

AQP2 em membranas foi avaliada, e os resultados estão a seguir. 
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4.2.2. Expressão de  AQP2 

 A expressão de AQP2 renal foi investigada em fração proteica de 

membrana, avaliando apenas os canais já inseridos para exercer sua função 

no túbulo coletor renal.  

 A análise por Western blot semiquantitativo revelou que a lesão de 

isquemia-reperfusão levou à redução da expressão de AQP2 nos animais do 

grupo IR2, em consenso com a literatura encontrada no assunto 181; 182. 

Conforme demonstrado nas figuras 22A e 22B, o grupo CTM2 teve expressão 

de AQP2 completamente restabelecida (C: 99,5±0,5%; IR2 55,3±3,8%; CTM2: 

90,0±7,0%; p<0,05 em C vs IR2 e em IR2 vs CTM2). 

 No sétimo dia após isquemia, a expressão de AQP2 no grupo CTM7 foi 

semelhante à do grupo C (CTM7: 96,7±3,3% vs C: 92,5±7,5%; p: NS). 

Interessante, entretanto, foi a expressão de AQP2 no grupo IR7, que foi 

estatisticamente maior que nos grupos C e CTM7 (IR7: 205,7±2,3%, p < 0,05 

entre C e IR7 e entre IR7 e CTM7) (figuras 22A e 22C). 
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Figura 22: Expressão de AQP2 em fração de proteínas de membranas de tecido renal. (A) 

Imunoblots contra AQP2 em D2 e D7. Análise densitomérica de amostras de grupo controle, 

grupo isquemia sem tratamento e grupo isquemia tratado com chCTM (B) em D2; (C) em D7. 

C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento 

específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com 

tratamento com chCTM, em D2. IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal 

sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão 

renal com tratamento com chCTM, em D7. * p<0,05 vs C, # p< 0,05 vs CTM2, ## p< 0,05 vs 

CTM7. 

 

 Os dados sugerem que o tratamento com chCTM reduz as alterações 

induzidas pela isquemia em túbulos renais, com melhora em parâmetros como 

volume urinário, FENa, osmolalidade urinária e expressão tubular de AQP2. 
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4.2.3. Avaliação histológica de lesão tubular 

 O compartimento túbulo-intersticial é o local de maior acometimento 

renal após a lesão de IR, e o equivalente histológico encontrado à análise 

histomorfológica é a NTA, visualizada nas lâminas coradas em PAS de todos 

os grupos submetidos à IR (IR2, IR7, CTM2 e CTM7). 

 No segundo dia após a IR, os grupos IR2 e CTM2 são muito 

semelhantes quanto ao índice de lesão tubular, com cerca de 70 a 80% dos 

campos analisados apresentando índice de lesão acima de 50% no campo 

(figuras 23A, 23B e 23C). 

 Entretanto, no sétimo dia, enquanto mais de 50% dos animais do grupo 

IR7 apresentavam lesão tão grave (>50% no campo) (figuras 23D e 23F), o 

grupo CTM7 continha apenas 25% dos animais com tal intensidade de lesão 

(figuras 23E e 23F). O grupo CTM7 mostrava, na maior parte das lâminas, 

lesão histológica moderada, correspondendo a 75% dos animais com lesão 

entre 26 e 50% no campo. Este grau menor de lesão foi encontrado em menos 

de 15% dos animais do grupo IR7. 

 A figura 23 mostra exemplos de cortes histológicos estudados nos 

quatro grupos citados, com gráficos demonstrando a porcentagem de lesão 

tubular de cada grupo, dividida em quartis (<10%; 10 a 25%; 26 a 50% e 

>50%), em D2 e em D7. 

 

Figura 23: Avaliação histomorfométrica renal. Representação de microscopia óptica com 

coloração ácido periódico-Schiff nos grupos (A) IR2; (B) CTM2; (D) IR7; (E) CTM7. (C) 

Representação gráfica do índice de necrose tubular aguda em D2; (F) Representação gráfica 
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do índice de necrose tubular aguda em D7. Magnificação de 100X. C: grupo controle; IR2: 

grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D2; 

CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em 

D2. IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em 

D7; CTM7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, 

em D7. p: NS. 
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4.3. Estudo de imuno-histoquímica de infiltração leucocitária 

em tecido renal  

4.3.1. Infiltração macrofágica 

A avaliação da infitração renal de macrófagos foi realizada por meio de 

reação de imuno-histoquímica em lâminas hibridizadas com anticorpo CD68.  

A lesão de IR levou a intenso infiltrado inflamatório em região córtico-

medular renal, com presença de células positivas para molécula CD68 muito 

aumentada em relação a rins de animais do grupo C. Tanto em D2 (figuras 24B 

e 24D) quanto em D7 (figuras 24E e 24G), a marcação para macrófagos foi 

intensa nos animais isquêmicos não-tratados. 

Após dois dias de lesão, os animais do grupo IR2 apresentavam 

32,6±2,3 células/0,087mm2 (figuras 24B e 24D), enquanto os animais controle 

tinham apenas 3,4±0,3 células/0.087mm2 (figura 24A) (p<0,05 entre C e IR2). 

Da mesma forma, os animais IR7 apresentavam elevação ainda maior, com 

52,9±3,9 células/0,087mm2 (p<0,05 entre C e IR7) (figuras 24E e 24G).  

O tratamento com chCTM levou à redução do infiltrado macrofágico em 

rins, tanto no segundo (figuras 24C e 24D) quanto no sétimo dias (figuras 24F e 

24G) após a indução de IR. Os animais do grupo CTM2 apresentavam apenas 

13,1±1,0 células/0,087mm2 (figuras 24C e 24D) (p<0,05 entre IR2 e CTM2 e 

entre C e CTM2), e o grupo CTM7 evidenciava somente 27,3±1,6 

células/0,087mm2 (figuras 24F e 24G) (p<0,05 entre IR7 e CTM7 e entre C e 

CTM7). 
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Figura 24: Infiltração macrofágica em tecido renal. Número de células positivas para CD68 em 

0,087mm
2
 de túbulo-interstício. (A) Imagem representativa do grupo controle; (B) Imagem 

representativa do grupo IR2; (C) Imagem representativa do grupo CTM2; (D) Representação 

gráfica da infiltração de macrófagos em D2; (E) Imagem representativa do grupo IR7; (F) 

Imagem representativa do grupo CTM7; (G) Representação gráfica da infiltração de 

macrófagos em D7. C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão 

renal sem tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-

reperfusão renal com tratamento com chCTM, emD2. IR7: grupo submetido à lesão de 

isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à lesão 

de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D7. * p<0,05 vs C, # p< 0,05 vs 

CTM2, ## p< 0,05 vs CTM7. 
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4.3.2. Infiltração linfocitária 

Reação de imuno-histoquímica para CD3 foi utilizada para avaliação de 

infiltrado de linfócitos em tecido renal. 

 Após dois dias da lesão de IR, os rins dos animais IR2 (figura 25B) 

apresentavam uma quantidade de linfócitos significativamente menor que os 

rins do grupo C (figura 25A) em região córtico-medular (0,7±0,1 

células/0,087mm2 em IR2 e 3,4±0,5 células/0,087mm2 em C; p<0,05) (figura 

25D). O tratamento com chCTM não alterou isso, com a presença de 1,4±0,2 

células/0,087mm2 em MSC2 (figuras 25C e 25D) (p<0,05 entre C e CTM2). 

 Entretanto, após 7 dias de lesão, ambos os grupos submetidos à IR 

evidenciaram aumento importante na quantidade de linfócitos infiltrados em 

tecido renal, sem diferença entre os animais que receberam ou não chCTM 

(IR7: 23,9±2,7 células/0,087mm2 e CTM7: 19,3±1,7 células/0,087mm2 (p<0,05 

entre C e IR7, e entre C e CTM7; p: NS entre IR7 e CTM7) (figuras 25E, 25F e 

25G). 
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Figura 25: Infiltração linfocitária em tecido renal. Número de células positivas para CD3 em 

0,087mm
2
 de túbulo-interstício. (A) Imagem representativa do grupo controle; (B) Imagem 

representativa do grupo IR2; (C) Imagem representativa do grupo CTM2; (D) Representação 

gráfica da infiltração de linfócitos em D2; (E) Imagem representativa do grupo IR7; (F) Imagem 

representativa do grupo CTM7; (G) Representação gráfica da infiltração de linfócitos em D7. C: 

grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento 

específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com 

tratamento com chCTM, emD2. IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal 

sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão 

renal com tratamento com chCTM, em D7. * p<0,05 vs C. 
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4.4. Avaliação da expressão de marcadores de senescência 

A análise de marcadores de senescência renal foi feita por meio de duas 

técnicas distintas: (1) Western blot para avaliação da expressão proteica de 

gal, Klotho, p21, p16 e TGF  após 2 e 7 dias da lesão de IR; (2) qPCR para 

estudo quantitativo de miR-29a, miR-29b, miR-34a e miR-335 em tecido renal 

após 2 dias da lesão de IR. 

Animais do grupo IR2 demonstraram aumento de expressão de 

marcadores de senescência em praticamente todos os parâmetros avaliados, 

com exceção de miR-29b e miR-335, e o grupo CTM2 teve atenuação de todas 

as alterações apresentadas após a isquemia. Após 7 dias da lesão de IR, já 

não houve diferença importante entre os grupos quanto aos parâmetros de 

senescência estudados (figura 26). 
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Figura 26: Marcadores de senescência. Análise densitomérica de amostras dos grupos 

controle, com isquemia sem tratamento e com isquemia tratado com chCTM (A) gal em D2; 

(B) gal em D7; (C) Klotho em D2; (D) Klotho em D7; (E) p21 em D2; (F) p21 em D7; (G) p16 

em D2; (H) p16 em D7; (I) TGFβ em D2; (J) TGFβ em D7. (K) Imunoblots contra gal, Klotho, 

p21, p16 e TGF  em D2 e D7. Análise por qPCR da expressão renal em D2 dos grupos 

controle, com isquemia sem tratamento e com isquemia tratado com chCTM de (L) miR-29a; 

(M) miR-34a; (N) miR-29b; (O) miR-335. C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de 

isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão 

de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D2; IR7: grupo submetido à 

lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido 

à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D7; miR: microRNA. 

*p<0,05 vs C; # p< 0,05 vs CTM2; ** p = 0,05 vs C; ^ p= 0,05 vs CTM2; ## p< 0,05 vs CTM7. 
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 A expressão de βgal renal no grupo IR2 estava aumentada em relação 

ao grupo controle (IR2: 176,7±21,9% vs C: 97,0±3,3%; p<0,05), e foi 

parcialmente normalizada no grupo CTM2 (108,0±4,2%; p<0,05 vs IR2) (figuras 

26A e 26K). Após sete dias da lesão de IR, todos os grupos apresentavam 

expressão semelhante de βgal renal (C: 95,0±5,0%; IR7: 99,5±0,5%; CTM7: 

96,5±1,5%; p: NS)(figuras 26B e 26K). 

 A proteína Klotho, em consonância com a literatura, estava menos 

expressa no grupo IR2, com aumento de expressão se aplicado o tratamento 

com chCTM (C: 101,0±1,0%; IR2: 30,0±5,8%; CTM2: 85,0±11,2%; p<0,05 entre 

C e IR2 e entre IR2 e CTM2) (figuras 26C e 26K). Ao sétimo dia pós-lesão, 

ainda há redução da expressão de Klotho renal, mas ela deixa de ser 

significativa em relação ao controle (IR7: 62,5±13,8% vs C: 102,5±2,5%, p: 

NS). O tratamento com chCTM não interferiu na expressão de Klotho após 7 

dias da IR (CTM7: 87,5±8,5%, p: NS) (figuras 26D e 26K). Klotho foi estudada 

em fração proteica de membrana, por ser esta sua localização principal na 

célula. 

 A expressão da proteína anti-proliferativa p21 também foi condizente 

com o encontrado em outros trabalhos, estando aumentada nos animais do 

grupo IR2 (C: 93,8±3,8% e IR2:181,3±23,8%; p<0,05). O grupo CTM2 

demonstrou expressão reduzida de p21 renal em comparação ao grupo IR2 

(CTM2: 120,0±14,1%; p<0.05 entre IR2 e CTM2) (figuras 26E e 26K), e ao 

sétimo dia pós-IR, a expressão de p21 em todos os grupos atingiu valores 

semelhantes (C:100,0±0,0%; IR7: 100,0±2,0%; CTM7: 97,5±1,5%; p: NS) 

(figuras 26F e 26K). 

 A proteína p16 apresentou-se com aumento em expressão renal ao 

segundo dia pós-isquemia, com normalização quando houve o tratamento com 

chCTM (C: 102,5 2,5%; IR2: 156,7 9,3%; CTM2: 96,7 4,4%; p<0,05 entre C e 

IR2 e entre IR2 e CTM2) (figuras 26G e 26K). No caso da p16, as mesmas 

alterações foram encontradas após sete dias da lesão, com C: 105,0 5,0%; 

IR7: 166,7 8,8% e CTM7: 110  2,9%; (p<0,05 entre C e IR7 e entre IR7 e 

CTM7) (figuras 26H e 26K). 
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 A figura 26I mostra graficamente a expressão da proteína pró-fibrótica 

TGF  após 2 dias da indução da IR (os blots podem ser vistos na figura 26K). 

Houve elevação na expressão de TGF  no grupo IR2, com recuperação de 

valores próximos ao normal no grupo CTM2 (C: 100,0±5,5%; IR2: 124,0±2,2%; 

CTM2: 99,73±6,0%; p<0,05 entre C e IR2 e entre IR2 e CTM2). Em D7, todos 

os grupos apresentaram expressão semelhante de TGF  em tecido renal, 

como observado nas figuras 26J e 26K (C: 99,5±0,5%; IR7: 99,5±1,5%; CTM7: 

98,5±0,5%; p: NS). 

 As figuras 26L, 26M, 26N e 26O representam graficamente a análise 

quantitativa da expressão de miRs em tecido renal de ratos eutanasiados no 

segundo dia após lesão de IR.  

 A expressão de miR-29a e de miR-34a foi aumentada no grupo IR2 em 

relação ao grupo C, com redução de expressão no grupo CTM2 (figuras 26L e  

26M) (análise feita em 2- Ct: miR-29a: C: 1,0±0,3; IR2: 4,6±1,1; CTM2: 0,3±0,2; 

p<0,05 entre IR2 e CTM2; miR-34a: C: 1,0±0,0; IR2: 8,7±2,7; CTM2: 0,7±0,5; 

p=0.05 entre C e IR2 e entre IR2 e CTM2). 

 Os microRNAs miR-29b e miR-335 não tiveram diferença em expressão 

entre os grupos (figuras 26N e 26O), provavelmente não estando envolvidos na 

via de senescência relacionada à lesão de IR (miR-29b: C: 2,2±2,0; IR2: 

7,7±6,8; CTM2: 5,1±4,3; p: NS; miR-335: C: 1,1±0,4; IR2: 0,5±0,0; CTM2: 

0,2±0,1; p: NS). 
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4.5. Estudo da expressão de enzimas associadas ao estresse 

oxidativo 

A análise por Western blot da expressão de HO-1 e de MnSOD em 

amostras de proteínas totais extraídas de tecido renal permitiu a avaliação de 

vias do estresse oxidativo na lesão de IR e no tratamento com chCTM. 

A lesão de IR estimulou a produção de HO-1 renal ao segundo dia após 

isquemia (C: 97,8±1,4%; IR2: 163,3±34,4%; p<0,05) (figuras 27A e 27B), mas 

isso não foi capaz de levar ao aumento da enzima anti-oxidante MnSOD (C: 

100,0±1,6%; IR2: 38,3±2,0%; p<0,05) (figuras 27A e 27C). Quando o 

tratamento com chCTM foi realizado, os níveis de MnSOD em D2 se elevaram 

acima dos níveis dos controle (figuras 27A e 27C), mesmo sem aumento 

importante nos níveis de HO-1 (figuras 27A e 27B) (MnSOD em CTM2: 

176,0±9,3%; p<0,05 entre C e CTM2 e entre IR2 e CTM2; HO-1 em CTM2: 

100,0 ±4,7%; p<0,05 vs IR2). 
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Figura 27: Expressão de enzimas anti-oxidantes (HO-1 e MnSOD) em tecido renal. (A) 

Imunoblots contra HO-1 e MnSOD em D2 e D7. Análise densitomérica de amostras de grupos 

controle, com isquemia sem tratamento e com isquemia tratado com chCTM para (B) HO-1 em 

D2; (C) MnSOD em D2; (D) HO-1 em D7; (E) MnSOD em D7. C: grupo controle; IR2: grupo 

submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D2; CTM2: 

grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D2. 

IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D7; 

CTM7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em 

D7. * p<0,05 vs C, # p< 0,05 vs CTM2. 

 

Após sete dias da lesão de IR, a expressão de HO-1 (figuras 27A e 27D) 

e de MnSOD (figuras 27A e 27E) já se equivalia em todos os grupos (HO-1: C: 

97,8±1,4%; IR7: 102,0±1,8%; CTM7: 100,8±5,6%; p: NS; MnSOD: C: 

101,0±1,3%; IR7: 77,4±13,3%; CTM7: 106,3±4,9%; p: NS). 
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4.6. Avaliação da proliferação de células tubulares 

A replicação celular foi avaliada por estudo de células positivas para o 

antígeno PCNA ao método de imuno-histoquimica em tecido renal. 

Os animais controle apresentaram baixa proliferação celular, indicada 

pela presença de 0,5±0,1 células positivas/0,087mm2 (figura 28A). Os grupos 

IR2 e CTM2 tiveram índices de proliferação aumentados, e ambos os grupos 

foram similares entre si (IR2: 15,9±7,3 células/0,087mm2 e CTM2: 16,1±8,7 

células/0,087mm2; p: NS) (figuras 28B, 28C e 28D). 

Após 7 dias de isquemia, a proliferação celular se reduziu, mas o 

mesmo padrão de relação entre os grupos se manteve (IR7: 4,0±1,8 

células/0,087mm2; CTM7: 5,4±3,5 células/0.087mm2; p: NS) (figuras 28E, 28F 

e 28G). 
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Figura 28: Proliferação tubular. Número de células positivas para antígeno nuclear de células 

em proliferação em 0,087mm
2
 de túbulo-interstício. (A) Imagem representativa do grupo 

controle; (B) Imagem representativa do grupo IR2; (C) Imagem representativa do grupo CTM2; 

(D) Representação gráfica da proliferação tubular em D2; (E) Imagem representativa do grupo 

IR7; (F) Imagem representativa do grupo CTM7; (G) Representação gráfica da proliferação 

tubular em D7. C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal 

sem tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão 

renal com tratamento com chCTM, emD2. IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-

reperfusão renal sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à lesão de 

isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D7. p= NS. 
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4.7. Análise de parâmetros de senescência replicativa 

4.7.1. Comprimento de telômeros 

 A avaliação de senescência replicativa se deu através da análise de 

comprimento de telômeros em DNA genômico extraído de rins, e por avaliação 

da atividade da enzima telomerase intrínseca em extratos proteicos de tecido 

renal.  

Apesar da elevação de diversos marcadores de senescência renal nos 

animais submetidos à lesão de IR, não parece haver alteração de marcadores 

de senescência replicativa nos animais estudados.  

Avaliando-se a média dos fragmentos de restrição telomérica, não houve 

alteração no comprimento de telômeros entre os diferentes grupos, sendo que 

as medidas encontradas foram: C: 12,5±1,2Kb; IR2: 14,7±0,2Kb; CTM2: 

15,0±0,9Kb; IR7: 15,4±0,5Kb e CTM7: 13,2±1,2Kb, p: NS (figura 29). 

 

Figura 29: Avaliação do comprimento de telômeros por análise da média do fragmento de 

restrição telomérica. (A) Imagem resultante de Southern blot, com marcação indicando os 

tamanhos dos fragmentos teloméricos em amostras de DNA dos grupos controle, com 
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isquemia sem tratamento e com isquemia tratado com chCTM, em D2 e D7. Representação 

gráfica do comprimento da média dos fragmentos de restrição telomérica (B) em D2; (C) em 

D7. C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal sem 

tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão renal 

com tratamento com chCTM, emD2. IR7: grupo submetido à lesão de isquemia-reperfusão 

renal sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à lesão de isquemia-

reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D7, FRT: fragmento de restrição telomérica. 

p= NS. 

 

Os telômeros foram, ainda, avaliados quanto à sua porcentagem entre 

os curtos (<8,6Kb), médios (8,6 a 21,2Kb) e longos (>21,2Kb). Os resultados se 

encontram na tabela 3.  

 C IR2 CTM2 IR7 CTM7 

Telômeros curtos  

(<8,6Kb) (%) 

43,4±9,1 26,9±0,8 26,4±3,2 23,2±2,0 38,2±7,2 

Telômeros médios  

(8,6 a 21,2Kb) (%) 

33,5±1,0 42,3±0,6* ## 39,3±0,4## 39,1±0,8## 33,0±2,1 

Telômeros longos  

(>21,2Kb) (%) 

23,1±8,1 30,8±0,9 34,3±2,8 37,6±2,8 28,8±9,3 

Tabela 3 - Avaliação do comprimento de telômeros por análise da proporção de telômeros 

curtos, médios e longos. C: grupo controle; IR2: grupo submetido à lesão de isquemia-

reperfusão renal sem tratamento específico, em D2; CTM2: grupo submetido à lesão de 

isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, emD2. IR7: grupo submetido à lesão 

de isquemia-reperfusão renal sem tratamento específico, em D7; CTM7: grupo submetido à 

lesão de isquemia-reperfusão renal com tratamento com chCTM, em D7. *p< 0,05 em relação 

C; 
##

 p<0,05 em relação a CTM7 

 Desta forma, não houve diferença entre os grupos quanto à proporção 

de telômeros curtos ou longos, demonstrando que o comprimento de telômeros 

não se altera significativamente com a lesão de IR ou com o tratamento com 

chCTM nos períodos de tempo estudados. 
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4.7.2. Atividade de telomerase intrínseca 

A atividade de telomerase intrínseca, aferida pelo protocolo de 

amplificação de repetições teloméricas (TRAP), não demonstrou atividade 

significativa de telomerase em rins em nenhum grupo, sendo que não houve 

em nenhuma amostra coloração passível de aferição em leitor de microplaca, 

exceto pelas 3 amostras de controle positivo (figura 30). 

 

Figura 30: Atividade de telomerase intrínseca renal. Não foi possível aferir atividade de 

telomerase nas amostras estudadas. A seta indica o controle positivo da reação. 

 

 Dessa forma, os dados apresentados demonstram que a lesão de IR 

cursa com piora de filtração glomerular e função tubular, com aumento de 

infiltrado leucocitário renal, de marcação pró-oxidativa e de marcadores de 

senescência, de forma independente de telômeros. O tratamento com jovens 

chCTM melhora a função renal, atenua a resposta inflamatória e de estresse 

oxidativo que ocorre na IRA, e reduz a expressão de proteínas e miRs 

relacionados à senescência. 
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5. DISCUSSÃO  

Demonstramos que a IRA por IR é condição em que existe ativação de 

estresse oxidativo, com redução de enzimas anti-oxidantes em rins. Há, ainda, 

inflamação importante, demonstrada pela infiltração leucocitária, principalmente 

de macrófagos, em interstício renal pós-isquêmico. A elevação de miRs 

relacionados a senescência e inflamação veio acompanhada de aumento na 

expressão de proteínas inibidoras do ciclo celular e de outros marcadores de 

envelhecimento celular, além de redução da proteína Klotho. Os mecanismos 

pró-senescência aconteceram independentemente do comprimento de 

telômeros, de forma não replicativa. Na verdade, a intensidade de proliferação 

de células tubulares não foi diferente entre os grupos tratados e não-tratados, o 

que corrobora a ausência da influência da replicação celular como mecanismo 

de geração de senescência. 

Conseguimos extrair chCTM com eficácia, e conseguimos reproduzir um 

modelo que, conforme encontrado por outros autores em literatura, demonstra 

que chCTM podem amenizar a IRA induzida por IR em ratos 35; 168. Mais do que 

isso, o tratamento com chCTM foi benéfico em reduzir o fenótipo de 

envelhecimento prematuro induzido por IR. 

Dessa forma, pudemos cumprir o objetivo principal e os objetivos 

específicos do estudo inicialmente proposto. 
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5.1. Considerações sobre o modelo de IR 

O estudo de animais submetidos ao modelo de IR não é simples, e 

demandou alguns cuidados especiais. A primeira análise realizada em nosso 

trabalho, a das curvas de uréia, já foi capaz de demonstrar alguns possíveis 

interferentes com os quais teríamos de nos preocupar ao longo do estudo. 

Os valores de uréia dos animais isquêmicos após dois dias da indução 

da lesão foram muito maiores à ocasião da segunda curva de uréia que à 

terceira curva (uréia de D2 do grupo IR à segunda curva de uréia: 405,3 103,2 

mg/dL; uréia de D2 do grupo IR à terceira curva de uréia: 257,0 41,1mg/dL), 

apesar de o modelo e o insulto cirúrgico terem sido os mesmos. Muitos fatores 

devem ser considerados quando usamos o modelo de IR. 

Apesar de sabermos que o modelo de IR em ratos é um pouco mais 

homogêneo que em camundongos, sabemos que se trata de um modelo 

experimental passível de muitas variáveis interferentes. O tempo de cirurgia, o 

grau de hidratação do animal, a temperatura do animal e do ambiente nos 

momentos peri e pós-operatórios, e até mesmo o fato de os animais 

pertencerem a diferentes colônias de uma mesma cepa, podem fazer com que 

eles apresentem variação na resposta clínica à lesão de IR. 

Para tentar minimizar essas variações, utilizamos em nosso estudo ratos 

singênicos, homogêneos entre si por terem a mesma constituição genética. A 

mesma pessoa foi responsável por todos os procedimentos de IR do estudo, e 

a temperatura dos animais durante as cirurgias foi controlada para que todos 

se mantivessem entre 35 e 36,5oC de temperatura retal. Sempre que 

estudávamos um grupo específico, fazíamos as cirurgias e os estudos de 

gaiola metabólica de todos os animais relacionados ao mesmo tempo, para 

evitar que fatores como a temperatura externa ou o percentual de umidade do 

ar pudessem interferir nas análises. Dessa forma, cada curva de uréia 

aconteceu em uma ocasião, porém todos os animais analisados na curva 

(exceção apenas aos controles) foram estudados de uma única vez. Da mesma 

forma, aconteceu entre os animais eutanasiados em D2 e entre os animais 

eutanasiados em D7. Dessa forma, apesar de haver variação importante entre 
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animais submetidos ao mesmo modelo entre dias diferentes de curvas de uréia 

distintas, sabemos que entre os animais IR2 e CTM2 as diferenças 

relacionadas ao modelo, e não ao tratamento, devem ser mínimas, pois esses 

animais foram estudados exatamente no mesmo momento. O mesmo 

aconteceu entre os animais IR7 e CTM7. 
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5.2. Considerações sobre o uso das chCTM 

Sabendo-se que o mecanismo de ação das CTM é basicamente parácrino, 

e que a injeção de microvesículas derivadas de células-tronco também pode 

ser nefroprotetora, o uso do meio de cultura condicionado parece tentador 

como terapia, pois poderia exercer os mesmos efeitos benéficos de melhora da 

IRA 139; 149 sem as possíveis desvantagens de um alo ou xenotransplante de 

células. 

Entretanto, alguns estudos têm mostrado certa controvérsia quanto a esses 

resultados, e há relatos de que o meio condicionado, apesar de apresentar 

fatores pró-angiogênicos, pode não ser tão eficaz quanto as CTM em si no 

tratamento de IRA por IR 132. Isto pode acontecer, talvez, pelo fato de que 

algumas das principais propriedades imunoreguladoras das CTM dependem do 

contato célula-célula 126; 183, e não poderiam ser estabelecidas sem sua 

presença. 

A dose de microvesículas utilizada tem sido variável em literatura, e 

depende do animal e do modelo de IRA utilizado. Em IRA induzida por glicerol, 

já foi demonstrado benefício no uso de 15 µg de proteínas de microvesículas 

por camundongo, comparável ao uso de 7,5 X 104 células 139. Entretanto, na 

maioria dos modelos de IRA, a dose utilizada é de cerca de 50 a 100µg de 

proteínas 35; 184; 185 por animal (ratos e camundongos). Para a produção de 50 a 

100µg de proteína, podem ser necessárias até 6X107 células em cultura 186. 

Dessa forma, a demanda de células pode ser maior no uso de microvesículas 

do que com a aplicação das próprias células 139, o que dificultaria seu uso 

clínico. 

Em www.clinicaltrials.gov há um único estudo em andamento propondo o 

uso de microvesículas em humanos, para tratamento pancreático do Diabetes 

mellitus tipo 1. No ensaio proposto, são sugeridas duas doses, cada uma delas 

equivalente à quantidade de microvesículas produzida no sobrenadante de 

1,22 a 1,51 X 106 CTM (derivadas de sangue de cordão umbilical)/Kg, de forma 

endovenosa. Este estudo está sendo realizado por grupo do Egito, e ainda não 

tem resultados parciais. 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Dessa forma, ainda não temos evidência de que o uso clínico de 

microvesículas possa ser factível. Conhecendo esses fatos, com o intuito de 

facilitar o processo de geração da terapia, optamos pelo uso das chCTM, e não 

de seu meio condicionado. 
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5.3. A IR leva a dano renal predominantemente tubular 

 Neste estudo, foi demonstrado que a isquemia arterial renal bilateral por 

45 minutos em ratos, com consequente reperfusão, leva à IRA, que é mais 

proeminente após 2 dias da indução do insulto. Neste momento de maior 

gravidade, a lesão é predominante tubular, e cursa com queda na filtração 

glomerular, aumento na fração de excreção de sódio urinário, queda na 

osmolalidade urinária e poliúria, provavelmente devido à redução na expressão 

de AQP2 em túbulos coletores, além de NTA intensa, e de grande infiltrado 

macrofágico renal.  

Após sete dias da indução da IR, a função renal já começou e se 

restituir. Apesar de poliúria persistente, a expressão renal de AQP2 já estava 

elevada neste momento, talvez num mecanismo compensatório para 

restabelecer débito urinário adequado. A FENa começou a cair, e os valores de 

uréia e creatinina plasmáticas atingiram valores praticamente normais. A NTA 

já tornou-se mais branda que antes, e a proliferação tubular, apesar de ainda 

importante, foi menor, como demonstrado por PCNA. O infiltrado inflamatório 

renal continuou presente, e até mesmo mais proeminente nesta fase de 

recuperação. 
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5.4. A IR promove desbalanço oxidativo e leva à senescência 

renal precoce 

 EROs são fisiologicamente modulados por enzimas anti-oxidantes, como 

as superoxidodismutases (SODs). A SOD 2 também é conhecida como SOD 

de manganês (MnSOD), e é responsável pela redução de EROs dentro da 

mitocôndria 187. Esta enzima é ativada pela HO-1 via produção de monóxido de 

carbono 188. Quando a atividade medular renal de HO está bloqueada, existe 

uma redução nos níveis de MnSOD 189.  

A lesão de IR envolveu o desbalanço de vias de estresse oxidativo, em 

que, apesar de aumento na expressão de HO-1, houve uma redução 

contraditória na expressão da enzima anti-oxidante MnSOD, definindo um 

estado pró-oxidante. Em roedores submetidos à IR, a MnSOD renal encontra-

se reduzida, e seus níveis se elevam quando a lesão começa a se resolver 190. 

Em nosso modelo, a IR levou a elevação na expressão de HO-1 em D2, mas 

isto não correspondeu a aumento na expressão de MnSOD. Na verdade, a 

enzima MnSOD estava até mesmo diminuída nos rins dos animais pós-

isquêmicos.  

Dessa forma, pode-se especular que a IR estimula vias de estresse 

oxidativo através da inibição de produção de MnSOD dependente de HO-1. 

A deficiência de Klotho já foi associada com estado de exacerbado 

estresse oxidativo 93, e ela pode ser considerada um marcador bem-definido de 

IRA induzida por IR 61. Neste estudo pudemos demonstrar que a expressão da 

proteína Klotho encontra-se reduzida após a IR, e que há concomitante 

elevação de miR-29a, previamente demonstrado como superexpresso em 

estados de deficiência de Klotho 110. Além disso, pudemos mostrar que o miR-

34a, relacionado a estados de senescência e estresse oxidativo, também está 

aumentado nos rins após a lesão de IR. A indução desses fatores pode ter 

servido como gatilho para um estado geral pró-senescente, com elevação de 

marcadores como βgal, p21, p16 and TGFβ.  
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No sétimo dia pós-isquemia, com a melhora da função renal, a 

expressão da maior parte dos marcadores de estresse oxidativo e senescência 

se normalizou. 

A IRA já foi associada a diversos aspectos relacionados à senescência, 

como superexpressão renal de  p16 e p21 191. Mecanismos que levam à 

senescência precoce de forma independente de telômeros também já foram 

associados ao aumento de proteínas inibidoras do ciclo celular 192. Na 

presença de p21 há indução de expressão renal de βgal, um marcador de 

aumento de autofagia nas células senescentes 83, e já foi demonstrada a 

indução de aumento da expressão de βgal em rins pós-isquêmicos 115. Além 

disso, tanto a proteína p21 121 quanto o envelhecimento 193 são capazes de 

induzir a produção de TGFβ, levando a fibrose consequente. 

O transplante renal é provavelmente um dos correspondentes clínicos 

mais relevantes do modelo de IR, e sabe-se que ele pode promover elevação 

transitória de p21, níveis aumentados sustentados de p16 e indução de βgal 

117, exatamente como o encontrado nos animais pós-isquêmicos do nosso 

estudo. 

A IR promove senescência, e o envelhecimento também é capaz de 

contribuir para piora da IRA induzida por IR. O sucesso na função do enxerto 

renal após o transplante depende de muitas variáveis, mas o fator de maior 

impacto no mau prognóstico do rim transplantado é a idade do doador: a 

sobrevida do enxerto é pior quanto maior a idade do doador, principalmente 

quando acima de 40 anos 194. 

Rins que envelheceram expressam mais células senescentes, com 

maior propensão à fibrose intersticial e atrofia de túbulos renais 192. Mesmo que 

histologicamente normais, rins mais velhos apresentam maior expressão de 

βgal e de proteína p16 57, além da proteína pró-fibrótica TGFβ 58. A supressão 

de p16 pode levar a menor fibrose e atrofia tubular 192. 
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5.5. Há aumento da proliferação celular em todos os grupos 

submetidos à IR 

Mesmo com a ativação de p21, o estudo de PCNA demonstrou aumento 

de proliferação em células tubulares após a IR. Apesar de parecer um achado 

contraditório, isto pode ser explicado pelo fato de a lesão de IR também levar à 

redução da expressão da proteína Klotho renal.  

Em estudos de tumores, Klotho já foi demonstrado com capacidade anti-

proliferativa, com redução da expressão de PCNA em células de câncer de 

cólon 195. Dessa forma, os rins pós-isquêmicos teriam sua proliferação inibida 

pela expressão aumentada de p21, mas a eles falta a inibição de Klotho. 

A proliferação aumentada, no entanto, não foi suficiente para deflagrar 

mecanismos de senescência replicativa, ao menos nos tempos aqui 

analisados, pois não foram encontrados encurtamento de telômeros e nem 

atividade de telomerase acompanhando a situação. 

A senescência celular pode acontecer de duas formas diferentes: por via 

dependente de telômeros, chamada de senescência replicativa, e por via 

independente de telômeros, mediada por estresse celular. A senescência 

induzida por estresse pode ser gerada por dano em DNA, liberação de TNFα e 

inflamação, ou por estresse oxidativo 99, sendo que esta última é a via que 

parece estar ativada em nosso modelo. 
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5.6. O tratamento com chCTM reduz a lesão renal em ratos 

isquêmicos 

 O tratamento com chCTM levou à melhora de função renal em ratos 

submetidos à lesão de IR. A uréia e a creatinina séricas atingiram um pico 

menor em comparação às dos os animais não tratados, e a queda em seus 

valores foi mais precoce, demonstrando uma recuperação mais rápida. A 

depuração de creatinina foi maior com o tratamento, com FENa menor e 

osmolalidade um pouco maior no animais tratados. O débito urinário, apesar de 

tão alto quanto nos animais não tratados no segundo dia pós-isquemia, se 

reduziu a valores normais em D7, talvez devido à expressão preservada de 

AQP2, diferentemente do que aconteceu nos animais não tratados. Os índices 

de NTA, ainda altos em D2, tornaram-se menos intensos nos animais tratados 

em D7 . 
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5.7. A infiltração leucocitária é afetada na IR, e parcialmente 

modulada com o uso de chCTM 

 A terapia com chCTM reduziu a infiltração renal de macrófagos induzida 

por IR. Sabe-se que rins normais apresentam poucos macrófagos residentes 

em seu interstício, mas após insulto isquêmico esse número aumenta 

consideravelmente 196. A depleção sistêmica de macrófagos é capaz de atenuar 

a injúria renal isquêmica 197, e a infiltração de macrófagos em rins de ratos pode 

levar ao desenvolvimento de fibrose renal durante a fase de reparação 198, 

como consequência de secreção de TGF . Assim, menor infiltrado macrofágico 

pode representar menos fibrose renal no futuro. 

 Em nosso modelo encontramos menor expressão de TGF  nos rins dos 

animais CTM2, associada a menor infiltrado macrofágico nos rins de todos os 

grupos tratados com chCTM.   

Houve déficit linfocitário em região túbulo-intersticial dos rins após 2 dias 

do insulto de IR. Já foi demonstrado que, apesar de haver infiltrado renal de 

linfócitos CD3+ em cerca de 3 horas após a lesão de IR, a quantidade dessas 

células após 24h se reduz importantemente 199, corroborando nossos achados 

de 48h. Em 7 dias da IR os linfócitos, quase inexistentes em D2, estavam muito 

presentes no compartimento túbulo-intersticial renal em D7. Isto corrobora o 

conhecimento de que a expressão de quimiocinas, determinante para a 

migração leucocitária, é maior durante a fase de recuperação, que acontece 

aproximadamente após 7 dias da lesão 200. Algumas células T regulatórias 

podem induzir aumento de proliferação tubular após a IR 201, e sua presença 

pode estar aumentada em tecido renal após 10 dias da IR 202.  

O tratamento com chCTM, entretanto, não interferiu no infiltrado 

linfocitário renal, ao contrário do que houve com o infiltrado macrofágico. 
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5.8. As chCTM reduziram vias de estresse oxidativo e 

senescência por mecanismos independentes de telômeros 

Neste estudo, o tratamento com chCTM levou à redução de estresse 

oxidativo, com expressão normal de HO-1 levando a níveis aumentados da 

enzima anti-oxidante MnSOD. Sabemos que vias de estresse oxidativo podem 

ser moduladas por alguns miRs, como o miR-34a, que é capaz de interferir em 

enzimas anti-oxidantes 108 e está associado a outras situações de IRA 

induzidas por vias oxidativas, como a lesão induzida por cisplatina 203. Existe, 

ainda, um aumento na expressão de miR-34a que é idade-dependente, 

demonstrado em retinas de camundongos 204 e em culturas primárias de 

fibroblastos humanos senescentes, que expressam mais miR-34a que células 

jovens 205. Este miR é considerado um marcador de senescência relacionada a 

estados inflamatórios 81.  

Outro miR asssociado tanto a senescência quanto a inflamação é o miR-

29a 81, que também se encontra aumentado em situações de deficiência de 

Klotho 110. Em nossos dados, pudemos demonstrar elevação na expressão de 

ambos os miRs em rins pós-isquêmicos. 

 Nos animais tratados houve expressão normal dos diversos marcadores 

de senescência, mesmo em D2, quando um fenótipo renal de senescência era 

evidente nos rins pós-isquêmicos. As chCTM preveniram o aumento das 

proteínas βgal, p21, p16 eTGFβ, além de reduzir a expressão de miR-29a e de 

miR-34a. Além disso, as chCTM preservaram a expressão da proteína Klotho.  

 Foram investigados outros dois miRs em nosso estudo, miR-29b e miR-

335, mas não encontramos correlação deles com a IRA por IR ou com o 

tratamento com chCTM.  

 O miR-29b já foi previamente associado com o envelhecimento e a 

deficiência de Klotho 81; 110, e o miR-335 já foi correlacionado à senescência e 

ao aumento de estresse oxidativo 108. Nenhum deles, entretanto, foi relacionado 

a situações pró-inflamatórias 81, e talvez essa seja a razão pela qual eles não 
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estão aumentados em rins após a IR e nem se influenciam pelo tratamento 

com chCTM. 

As alterações em marcadores de senescência não foram seguidas de 

mudanças no comprimento de telômeros e nem de aumento de atividade de 

telomerase renal. 

Em situações patológicas, como em modelo de sobrecarga de ferro em 

ratos, a elevação de marcadores de estresse oxidativo é capaz de aumentar a 

atividade de telomerase intrínseca em fígado 74. Apesar de sabermos que a 

atividade de telomerase em rins de ratos adultos praticamente não é 

encontrada 62, sabemos que em animais  jovens, de cerca de 19 dias, ela pode 

estar presente. Avaliamos se a atividade de telomerase intrínseca em rins de 

ratos poderia estar ativada, incitando mecanismos de senescência replicativa, 

mas esse estímulo não aconteceu nos rins dos animais estudados, conforme 

demonstrado, mesmo em situações de aumento de estresse oxidativo. Assim, 

não encontramos evidência de que a vias de senescência replicativa possam 

ser influenciadas por IR ou pelo tratamento com chCTM. 
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5.9. As chCTM não interferem na proliferação tubular pós-

isquêmica  

Nos animais tratados, com níveis menores de proteína p21 expressa em 

rins em comparação aos animais pós-isquêmicos, poderia se esperar  aumento 

na proliferação de células tubulares, pois a p21 é proteína inibitória do ciclo 

celular. Entretanto, a proliferação não aumentou, mesmo com a falta de p21, e 

isto se deve à pela alta presença de proteína Klotho.  

Em situações normais, a presença de Klotho inibe a atividade de p21 96, 

mas também inibe a proliferação celular 195, evitando o desgaste telomérico por 

atividade replicativa. A falta de Klotho levaria ao aumento de atividade de p21, 

mas a inibição de proliferação por Klotho estaria liberada, o que poderia 

permitir alguma proliferação.  

Apesar de a proliferação ser necessária à repopulação dos túbulos 

lesados, sabe-se que a proliferação muito intensa em algumas fases da IRA 

pós-isquêmica pode ser prejudicial ao reparo renal 60 . Dessa forma, o não-

aumento de proliferação após tratamento com chCTM pode representar efeito 

benéfico nesta situação.  

A falta de inibição de proliferação pelos níveis normais de Klotho fizeram 

com que a proliferação tubular fosse semelhante entre os grupos isquêmicos 

com e sem tratamento com chCTM, e talvez este seja o fator responsável por 

não haver diferença entre os grupos quanto à senescência replicativa: não 

houve diferença de replicação celular. 
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6. CONCLUSÕES 

A IRA induzida por IR é uma condição marcada por aumento de inflamação, 

de estresse oxidativo, e por indução de miRs específicos, levando a um estado 

de senescência renal precoce não replicativa, gerada de forma independente 

de telômeros. 

A extração de chCTM foi realizada com sucesso, com reprodução do 

modelo de melhora de função renal pós-IR em animais tratados com chCTM. O 

tratamento com chCTM foi benéfico em reduzir o fenótipo de envelhecimento 

prematuro induzido. 
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