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Figura 14 (A e B). Análises SK nos diferentes tempos de seguimento. (A) grupos 

císticos e não císticos tratados com NAC desde a concepção e não tratados; e (B) grupo 

cístico não tratado e tratados com NAC durante diferentes períodos da vida. Teste de 

Kruskall-Wallis com pós-teste de Muller-Dunn, resultados expressos em mediana e 

intervalo interquartil. **p< 0,01 versus Ci-Co; cp<0,05 versus Ci-NAC-Desm 

Figura 15 (A e B). Análises comparativas da osmolalidade urinária máxima (UosmMax) 

nos diferentes tempos de seguimento. (A) grupo cístico e não cístico tratado com NAC 

desde a concepção e não tratados; e (B) grupos cístico não tratado e tratados com NAC 

durante diferentes períodos da vida. Teste de Kruskall-Wallis com pós-teste de Muller-

Dunn, resultados expressos em mediana intervalo interquartil. †p<0,05 versus NC-Co 

Figura 16 (A, B, C, D, E, F e G). Análise de ultrassonográfica renal de camundongos 

Pkd1cond/cond:Nestincre, grupos Ci-Co e Ci-NAC-Conc. (A) Imagem da ultrassonografia 

renal, (a) Ci-Co e (b) Ci-NAC-Conc.Volume renal (B), Volume renal/PC (C), Volume 

císticos (D), Volume císticos/PC (E), Número de cistos (F) e Índice císticos (G). Teste 

de Mann Whitney, com resultados expressos em mediana e intervalo interquartil. Teste t 

de student não pareado, com resultados expressos em média ± DP. *p<0,05;**p<0,01 

versus Ci-Co 

Figura 17. Análises comparativas da frequência cardíaca em grupos císticos e não 

císticos tratados com NAC desde a concepção e não tratados com 22 semanas. Teste de 

Kruskall-Wallis com pós-teste de Muller-Dunn, resultados expressos em mediana e 

intervalo interquartil 
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do VolD VE/PC (D) em  grupos císticos e não císticos tratados com NAC desde a 
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Muller-Dunn, resultados expressos em mediana e intervalo interquartil. ANOVA, com 

resultados expressos em média ± DP. †p<0,05 versus NC-Co. *p<0,05 versus Ci-Co 
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expressos em média ± DP. †p<0,05 versus NC-Co. *p<0,05 versus Ci-Co 
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grupos císticos e não císticos tratados com NAC desde a concepção e não tratados com 
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não císticos tratados com NAC desde a concepção e não tratados com 22 semanas. 

ANOVA, com resultados expressos em média ± DP †p<0,05 versus NC-Co. *p<0,05 

versus Ci-Co 
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expressos em mediana e intervalo interquartil 
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Figura 30. Análises comparativas da área de fibrose renal entre camundongos 

Pkd1cond/cond e Pkd1cond/cond:Nestincre. Teste de Kruskall-Wallis com pós-teste de Muller-

Dunn, dados expressos em mediana e intervalo interquartil. ††p< 0,01 versus NC-Co; 

‡‡‡p<0,001 versus NC-NAC-Conc; *p<0,05 versus Ci-Co 
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Pkd1cond/cond e Pkd1cond/cond:Nestincre. Teste de Kruskall-Wallis com pós-teste de Muller-

Dunn, dados expressos em mediana e intervalo interquartil. †p< 0,05 versus NC-Co; 
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de Müller-Dunn; dados expressos em mediana e intervalo interquartil † p<0,05; 
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RESUMO 

 

 
Moysés ZP. N-acetilcisteína melhora os fenótipos renal e cardíaco e reduz o peso 

corpóreo em camundongos císticos deficientes em Pkd1 [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2013. 

 

Estudos experimentais e clínicos amparam a participação do estresse oxidativo na 

progressão da doença renal na doença renal policística autossômica dominante 

(DRPAD). A administração do agente antioxidante N-acetilcisteína (NAC), por sua vez, 

apresenta efeitos benéficos em vários modelos animais de injúria renal. Neste estudo, 

utilizamos um camundongo cístico gerado por meio do cruzamento de uma linhagem 

portadora de um alelo floxed Pkd1 com outra que expressa nestin-Cre para avaliar os 

efeitos da NAC sobre um modelo ortólogo à DRPAD humana. O tratamento de longo 

prazo com NAC foi iniciado na concepção, nascimento, desmame ou oito semanas de 

idade, de modo a permitir a avaliação de seus efeitos em diferentes fases da vida. 

Nossas análises revelaram que a administração de NAC reduziu o nível de substâncias 

reativas com ácido tiobarbitúrico e aumentou o de glutationa nos rins de camundongos 

císticos tratados com NAC desde a concepção (Ci-NAC-Conc) comparados a animais 

císticos não tratados (Ci-Co). A excreção urinária de óxido nítrico também foi maior em 

camundongos císticos tratados com NAC. Animais Ci-NAC-Conc apresentaram ureia 

sérica, número de cistos renais, índice cístico e fibrose intersticial renal mais baixos que 

os camundongos Ci-Co. Animais Ci-NAC-Conc apresentaram, além disso, fração de 

ejeção e fração de encurtamento de ventrículo esquerdo maiores que camundongos Ci-

Co, assim como menor fibrose cardíaca.  O tratamento com NAC iniciado na concepção 

aumentou a sobrevida dos animais císticos. Notavelmente, o peso corpóreo mostrou-se 

significantemente menor em camundongos Ci-NAC-Conc que nos animais Ci-Co em 

todas as idades avaliadas, uma diferença não observada entre animais não císticos 

tratados e não tratados com NAC. Ainda é incerto se todas as ações observadas da NAC 

são causadas por suas propriedades antioxidantes. Esses resultados apóiam efeitos 

benéficos de tratamento precoce com NAC em camundongos císticos deficientes em 

Pkd1, determinados pela melhora de seus fenótipos renal, cardíaco e sistêmico. Nossos 

achados também revelam uma redução não deletéria no crescimento corpóreo, induzida 

pela administração de longo prazo de NAC no background deficiente em Pkd1 avaliado. 

Nossos dados abrem uma linha de pesquisa significativa e provavelmente robusta para 

se intervir nos fenótipos renal, cardíaco e sistêmico da DRPAD. 

 

 

Descritores: Rim policístico autossômico dominante/patologia; Rim policístico 

autossômico dominante/ultrassonografia; Doenças renais císticas; 

Acetilcisteína/administração & dosagem; Camundongos; Modelos animais; 

Depuradores de radicais livres; Estresse oxidativo; Análise de sobrevida; Peso corporal; 

Fibrose; Fenótipo.  



SUMMARY 

 

 
Moysés ZP. N-acetylcysteine improves renal and cardiac phenotypes and reduces 

body weight in Pkd1-deficient cystic mice [tese]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Medicina; 2013. 

 

 

Oxidative stress has been postulated to participate in the progression of renal disease in 

autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). The antioxidant N-

acetylcysteine (NAC), in turn, has been shown to determined beneficial effects on 

several animal models of renal injury. In the current study, a cystic mouse generated by 

breeding a Pkd1 floxed allele with a nestin Cre expressing line was used to evaluate the 

potential therapeutic effects of NAC on a model orthologous to human ADPKD. Long-

term NAC treatment was initiated at conception, birth, weaning or 8 weeks of life, to 

allow the evaluation of its effects on different phases of life. Our analyses revealed that 

NAC decreased thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and increased 

glutathione levels in the kidneys of mice treated with NAC since conception (CY-NAC-

Con) compared with non-treated cystic animals (CY-Ctl). Nitric oxide urinary excretion 

was also higher in NAC-treated cystic mice. These animals showed lower serum urea 

nitrogen (SUN), number of renal cysts, cystic index and renal interstitial fibrosis than 

CY-Ctl mice. CY-NAC-Con animals displayed, in addition, higher left ventricle 

ejection fraction and fractional shortening compared with CY-Ctl mice, as well as 

decreased cardiac fibrosis. NAC treatment started at conception increased the survival 

of cystic mice, demonstrating beneficial systemic effects. Interestingly, body weight 

was significantly lower in CY-NAC-Con than CY-Ctl mice at all evaluated times, a 

difference not observed between non-cystic animals treated and not treated with NAC 

Whether all observed NAC actions are caused by its antioxidant properties is yet not 

clear. These results support beneficial effects of early treatment with NAC on Pkd1-

deficient cystic mice, by determining improvement in their renal, heart and systemic 

phenotypes. Our findings also reveal a non-deleterious reduction in body growth 

induced by long-term NAC administration in the evaluated Pkd1-deficient background. 

Our data open a likely significant and robust research track to intervene in renal, extra-

renal and systemic ADPKD phenotypes. 

 

 

Descriptors: Polycystic kidney, autosomal dominant/pathology; Polycystic kidney, 

autosomal dominant/ultrasonography; Kidney diseases, cystic; 

Acetylcysteine/administration & dosage; Mice; Models, animal; Free radical 

scavengers; Oxidative stress; Survival analysis; Body weight; Fibrosis; Phenotype. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Doença renal policística autossômica dominante: Epidemiologia e 

manifestações clínicas 

 

A doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) é a doença renal 

cística hereditária mais frequente, com uma prevalência populacional de 1:400-1:1000 

em populações de origem europeia 1. Embora seja diagnosticada tipicamente em 

adultos, a DRPAD pode se manifestar antes dos 18 anos em 1 a 2% dos casos. Os cistos 

renais podem se originar do epitélio de diferentes segmentos do néfron, principalmente 

dos ductos coletores. Essas estruturas são revestidas por uma camada de células 

epiteliais menos diferenciadas e associadas a altas taxas de proliferação e apoptose 2. Ao 

considerar as glomerulopatias como um conjunto de diferentes entidades etiológicas, a 

DRPAD constitui-se na terceira causa mais comum de doença renal crônica terminal 

(DRCT), responsabilizando-se por 4,4 a 10% dos pacientes que atingem essa condição 

clínica 3, 4. Um estudo realizado no sul do Brasil com 1326 pacientes em hemodiálise 

revelou que cerca de 7,5% desses pacientes apresentavam rins policísticos como causa 

primária para tal desfecho 5. Outro estudo realizado no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP mostrou que 8,4% dos pacientes em terapia renal 

substitutiva apresentavam DRPAD 6. De fato, cerca da metade dos pacientes necessitam 

de terapia renal substitutiva até o final da sexta década de vida, evidenciando um grande 

impacto médico, social e econômico. 

O fenótipo renal da DRPAD caracteriza-se pelo desenvolvimento de cistos 

bilateralmente, aumento progressivo do volume do órgão, distorção de sua arquitetura e 

perda progressiva da função renal. Entre as complicações renais, destacam-se dor 

abdominal ou em flanco secundária ao aumento do rim, hematúria, nefrolitíase, infecção 

ou hemorragia em cisto e infecção de trato urinária de outra natureza 7.  

Dada sua natureza sistêmica, a DRPAD também se associa a várias 

manifestações extrarrenais 8. Cistos também podem surgir em outros órgãos epiteliais, 

incluindo fígado, pâncreas, membrana aracnoide, meninge e vesículas seminais. Dentre 

as manifestações extrarrenais, destacam-se os cistos hepáticos, que acometem a grande 

maior parte dos pacientes com DRPAD 9. Complicações associadas incluem infecção e 

hemorragia cística 2. A expansão cística hepática pode também causar compressão de 
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outros órgãos e estruturas e causar sintomas em alguns pacientes com DRPAD. Cistos 

pancreáticos são quase sempre assintomáticos, com raras ocorrências de pancreatite 10. 

Aneurismas intracranianos, por sua vez, são cinco vezes mais frequentes em pacientes 

com DRPAD que na população geral, associando-se a morbidade e mortalidade 

significativas 11. Anormalidades cardiovasculares são muito comuns em pacientes com 

DRPAD, constituindo-se na principal causa de morbidade e mortalidade nesta doença 

na era pós-diálise 12, 13. Hipertensão arterial também é comum nessa população, 

ocorrendo na maior parte dos pacientes antes de perda significativa da função renal. 

Nesse contexto, deve-se destacar que a hipertensão arterial sistêmica constitui-se num 

determinante maior da morbi-mortalidade cardiovascular associada à DRPAD 14. 

Hipertrofia ventricular esquerda e valvopatias cardíacas são também muito comuns na 

DRPAD 15. Entre as valvopatias, merecem ser mencionadas prolapso da válvula mitral, 

regurgitação mitral e regurgitação aórtica 2. Eventos cardiovasculares prevalentes 

compreendem ainda arritmias, doença vascular periférica e infarto agudo do miocárdio 

(IAM) 13. 

 

1.2 Genética de DRPAD e proteínas associadas à doença 

 

A DRPAD é geneticamente heterogênea. Em aproximadamente 85% dos casos a 

doença é causada por mutações no gene PKD1 (Polycystic Kidney Disease 1), mapeado 

à região cromossômica 16p13.3, enquanto em cerca de 15% dos pacientes deve-se a 

mutações no gene PKD2 (Polycystic Kidney Disease 2), localizado em 4q21. Quando 

associada a mutações em PKD1, a enfermidade tende a apresentar um curso mais grave, 

fenômeno aparentemente relacionado ao desenvolvimento de um maior número de 

cistos 16.  O gene PKD1 estende-se por um segmento genômico de 52 kb, compreende 

46 éxons e dá origem a um transcrito de 14,2 kb, relacionado a um quadro de leitura 

aberta de aproximadamente 12,9 kb. Tal gene codifica uma glicoproteína integral de 

membrana de mais de 4.300 aminoácidos (aa), denominada policistina-1 (PC1), 

enquanto PKD2 se entende por um segmento genômico de aproximadamente 68 kb, 

abrange 15 éxons e dá origem a um transcrito de aproximadamente 5,4 kb, associado a 

um quadro de leitura aberta de 2,9 kb. PKD2 codifica, por sua vez, policistina-2 (PC2), 

também uma proteína de membrana, neste caso com 968 aa. 
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PC1 possui uma porção extracelular N-terminal com mais de 3.000 aa, 11 

domínios transmembrânicos (TM) e uma cauda C-terminal intracitosólica curta com 

197 aa (Figura 1). Seus domínios extracelulares estão frequentemente envolvidos em 

interações proteína-proteína ou proteína-carboidrato, incluindo domínios ricos em 

leucina, domínios PKD semelhantes a sequências encontradas em imunoglobulinas, o 

domínio REJ (receptor egg jelly domain) e o domínio GPS (G-protein-coupled receptor 

cleavage site) 1. O domínio GPS é responsável pela clivagem da porção N-terminal da 

PC1 proxima ao primeiro domínio TM, processo associado a importantes consequências 

estruturais e funcionais sobre o néfron distal 17. A porção C-terminal de PC1 apresenta, 

por outro lado, vários sítios de fosforilação e um domínio helicoidal essencial para a 

interação física entre as porções C-terminais de PC1 e PC2. Esta proteína, por sua vez, 

contém seis domínios transmembrânicos e ambas as terminações N- e C- terminais 

intracitosólicas (Figura 1). 
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Figura 1. Estruturas da policistina 1 e da policistina 2, os produtos dos genes PKD1 e 

PKD2 e seus domínios 
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PC2 constitui-se em um canal de cátions não seletivo permeável a Ca++ 

pertencente a uma subfamília TRP (transient receptor potential) de canais de cátions 

TRPP. Em sua extremidade C-terminal, a PC2 contém um domínio EF hand, capaz de 

ligar Ca++ 18. e um domínio helicoidal responsável por sua interação com um grande 

número de ligantes 1. Destaca-se, ainda, o eixo de sinalização envolvendo PC2 e o IP3R 

(inositol 1,4,5-trisphosphate receptor) por meio da modulação do Ca++ intracelular 19. 

Perturbações dessa interação levam a alterações na homeostase do Ca++ intracelular, 

podendo contribuir para o desenvolvimento da DRPAD 20. 

PC1 pode funcionar como um receptor de superfície celular acoplado a proteína 

G, regulando proliferação, diferenciação celular, apoptose e secreção de fluido. Sua 

ativação, seguindo um processo dependente da PC2, pode também ativar JAK2 (Janus 

kinase 2), o que induz a fosforilação e a formação de homodímeros STAT1 (signal 

transducer and activator of transcription 1) 21. Tais dímeros, por sua vez, translocam-se 

ao núcleo e se ligam ao promotor do gene p21, promovendo sua supra-regulação e 

consequente inibição da atividade de Cdk2 (cyclin-dependent kinase 2) 21. Este efeito 

determina parada celular em G0/G1, podendo explicar, ao menos parcialmente, a ação 

antiproliferativa de PC1 21. A extremidade C-terminal da PC1 pode também interagir 

com a tuberina, o produto do gene TSC2 (Tuberous Sclerosis 2), aparentemente 

regulando a atividade de mTOR (mammalian target of rapamycin) 22. 

PC1 é expressa na membrana plasmática e, aparentemente, no retículo 

endoplasmático. Estudos recentes reportam que seu domínio C-terminal é clivado e 

migra para o núcleo, onde se propõe que influencie a transcrição gênica 23. O domínio 

C-terminal da PC-1, agindo de forma independente da ligada, desencadeia vias 

exclusivas de sinalização para a morfogênese, e provavelmente desempenha um papel 

central na função PC-1 24. PC2, por sua vez, é encontrada predominantemente no 

retículo endoplasmático e, em menor quantidade, na membrana plasmática. As 

policistinas se colocalizam no cílio apical primário de celulares tubulares renais. PC2 

interage, ainda, com o citoesqueleto 25, 26 enquanto PC1 se associa à desmoplaquina no 

desmossomo, o que caracteriza seu papel na adesão celular 27.  Interessantemente, PC1 

apresenta níveis elevados de expressão no rim em desenvolvimento, porém sua 

expressão encontra-se mais restrita no rim adulto, enquanto PC2 se acompanha de 

níveis significativos de expressão durante o desenvolvimento e no rim maduro.  
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PC2 se localiza no reticulo endoplasmático (RE) na maioria das células, 

sugerindo que seu transporte represente um importante mecanismo de controle da 

atividade do canal 28. A fosforilação por caseína quinase 2 favorece seu acoplamento a 

duas proteínas, mediando seu tráfego celular: PACS-1 (phosphofurin acidic cluster 

sorting protein 1), para o complexo de Golgi/transGolgi, e PACS-2 (phosphofurin 

acidic cluster sorting protein 2), para o retículo endoplasmático. A desfosforilação da 

PC2 pela proteína fosfatase A2, por sua vez, promovendo seu desacoplamento dessas 

interações e translocação para a membrana plasmática. A interação de PC2 com PC1 

também se constitui em estímulo para sua translocação à membrana plasmática 29, 30. 

 

1.3 Cílio apical primário 

 

Os cílios primários, formados por axonema ciliar e corpo basal/centríolo, são 

organelas sensoriais que se projetam a partir da superfície de quase todas as células do 

corpo. Anormalidades do cílio apical primário estão associadas à patogênese de várias 

doenças renais císticas, incluindo a DRPAD. De fato, proteínas codificadas por genes 

mutados em várias dessas doenças se localizam no cílio primário de células epiteliais de 

túbulos renais. O cílio primário parece ser sensível a estímulos extracelulares mecânicos 

e/ou químicos, particularmente ao fluxo de fluido intratubular, convertendo-os em 

transientes intracelulares de Ca++ 1. A ligação do cílio primário com DRPAD foi 

sugerida a partir da descoberta de que PC2 regula vias de sinalização durante o 

desenvolvimento embrionário. De fato, camundongos Pkd2-/- apresentam defeitos na 

formação do eixo embrionário associados à lateralização de sinal de cálcio 31. Outro 

estudo mostrou o envolvimento do cílio primário em modelo murino com inativação 

Kif3a, uma subunidade essencial para a formação do cílio no epitélio renal. Esses 

camundongos exibiram aumento de proliferação e apoptose, localização apical 

inapropriada de EGF (epidermal growth factor), aumento da expressão de beta-catenina 

e c-Myc e inibição de p21, alterações associadas ao desenvolvimento de cistos renais 

com cinco dias de vida e insuficiência renal na idade de 21 dias 32. 

O complexo PC1/PC2 desempenha um papel central nesse processo, atuando 

como um mecanossensor localizado na superfície ciliar. O influxo de Ca++ via PC2, por 

sua vez, induz uma marcada liberação desse cátion a partir de estoques intracelulares, 

modulando atividades subcelulares como proliferação, diferenciação celular, apoptose e 
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expressão gênica. A mecanossensação ciliar está aparentemente também associada a 

variações de expressão gênica dependentes de STAT6 (signal transducer and activator 

of transcription 6), mediadas por sua interação com a cauda citoplasmática da PC1 33
 

Outro mecanismo através do qual esta extremidade da PC1 parece ser importante é a 

sinalização dependente Wnt, capaz de modular os processo de desenvolvimento e 

cistogenese 34. 

 

1.4 Mecanismo genético-molecular de formação focal de cistos na DRPAD 

 

Embora todas as células tubulares renais de um dado paciente com DRPAD 

carreguem um dos alelos PKD1 ou PKD2 com a mesma mutação germinativa, a 

formação focal de cistos renais atinge apenas células pertencentes a aproximadamente 

1% dos néfrons. Tal observação fundamenta-se no modelo de patogênese molecular de 

dois eventos, amparado por estudos conduzidos na década de 90 35.  Este modelo propõe 

que a mutação germinativa constitua o primeiro evento, enquanto o segundo golpe seja 

representado por uma mutação somática no alelo previamente normal (Figura 2). De 

acordo com esse mecanismo, a inativação ou intensa redução da atividade de ambos os 

alelos de uma dada célula tubular renal, é necessária para a formação clonal do cisto. De 

fato, a deleção homozigótica germinativa de Pkd1 em camundongos resulta no 

desenvolvimento embrionário de rins e pâncreas maciçamente císticos e mortalidade 

pré-natal 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo molecular da cistogenese focal na DRPAD 
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Estudos realizados nos seis últimos anos, contudo, vêm aprimorando este 

modelo. Piontek et al mostraram que a inativação de Pkd1 em camundongos antes do 

13º dia de vida pós-natal resultou em doença renal cística severa em três semanas, 

enquanto sua inativação induzida após este momento acompanhou-se de 

desenvolvimento cístico bastante tardio 37. Tais achados mostraram que o curso da 

doença renal cística depende do momento em que o alelo previamente normal de Pkd1 é 

inativado (Figura 2). Um estudo subsequente sugeriu que a inativação do gene Pkd1 não 

fosse suficiente para a indução de cistogênese no rim maduro por não ser capaz de 

iniciar a proliferação celular necessária à formação de cistos renais 38. Takakura et al, 

por sua vez, confirmaram a incapacidade da inativação de Pkd1 em determinar doença 

cística renal rápida e significativa em camundongos na idade adulta, relatando apenas 

formação focal de cistos quando ambas as mutações somáticas foram induzidas no rim 

adulto, e doença cística regional em camundongos haploinsuficientes para Pkd1 

submetidos à inativação do alelo previamente normal na idade adulta 39. Neste caso, o 

efeito diferencial da haploinsuficiência gênica residiria, aparentemente, em um efeito de 

natureza parácrina. Nesse cenário, tais investigadores sugeriram que a cistogênse rápida 

e difusa em rim maduro requeresse um terceiro evento. Tal conceito foi confirmado por 

meio de outros dois estudos. Enquanto Takakura et al mostraram que a indução de 

isquemia/reperfusão associou-se a importante cistogênese renal em camundongos 

submetidos a inativação de ambos os alelos de Pkd1 em idade madura 40, em nosso 

laboratório demonstramos que camundongos haploinsuficientes para Pkd1 

desenvolveram microcistos renais seis semanas após insulto IR 41, fenótipo não 

observado em camundongos selvagens submetidos ao mesmo procedimento. 

Mostramos, ainda, que tais animais cursaram com fibrose renal aumentada após o 

insulto, comparado a seus controles selvagens. Neste cenário, Gallagher et al 

propuseram recentemente um modelo mais completo de cistogênese na DRPAD 42. 

Segundo esse modelo, quando uma dada célula apresenta a atividade combinada de 

ambos os alelos de PKD1 ou de PKD2 abaixo de um limiar crítico, desenvolve-se o 

cisto. Este limiar, contudo, depende de uma série de fatores como variantes genéticas de 

loci modificadores, fase de desenvolvimento renal, efeitos ambientais e demandas 

fisiológicas como em resposta a lesão renal. Existem ainda outros mecanismos de 

cistogênese, mas sua relevância à doença humana permanece indeterminada. 
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A cascata MAPK (Mitogen-activated protein kinase) regula vários processos 

celulares dependentes das mudanças no perfil de expressão gênica. Um estudo recente 

sugere que a interação Mekk1-p53 reduza a expressão de PKD1, podendo contribuir 

para a cistogênese 43. Além disso, a inativação específica renal de miR-17~92 em um 

modelo do camundongo de DRP retarda o crescimento cístico, melhora a função renal e 

prolonga a sobrevida, demonstrando um papel patogênico para miRNAs em um modelo 

animal de DRP 44. A inibição da chaperona HSP90, por fim, lentificou o crescimento 

cístico em um modelo de camundongo ortólogo à DRPAD1 humana 45. 

 

1.5 Expansão cística na DRPAD 

 

A consequência macroscópica da progressão da DRPAD é a formação de cistos 

repletos de fluido. Estudos morfológicos indicam que os cistos se desenvolvem nos 

néfrons e nos ductos coletores em associação com hiperplasia das células epiteliais 

presentes em sua parede. No nível celular, essa transformação baseia-se em duas 

alterações: as células devem se organizar para formar estruturas esféricas e os lúmens 

dessas estruturas devem ser preenchidos com o fluido de modo a promover a expansão 

dos cistos. Os cistos aumentam sua área de superfície fundamentalmente através do 

aumento do número de células que circundam o lúmen do cisto, em vez de alongar esta 

camada epitelial 46. Assim, o modelo de mudança tubular para a morfologia esférica se 

acompanha de alterações de polarização celular planar e orientação mitótica, 

anormalidades observadas em modelos animais ortólogos às DRPs humanas. Tais 

resultados sugerem que a divisão celular orientada dita a manutenção do diâmetro 

tubular constante durante o alongamento tubular e que os defeitos nesse processo 

desencadeiam alargamento tubular renal e formação de cistos 47. Assim, é provável que 

defeitos de polaridade celular planar desempenhem um papel relevante na formação de 

cistos, porém um estudo recente sugere que não se constitua no fator inicial de indução 

da cistogênese 48. 

Outro aspecto celular chave da DRPAD consiste na conversão do epitélio cístico 

de um fenótipo reabsortivo para um padrão secretor, de forma a promover o acúmulo 

intracístico de fluido. A secreção iônica para o lúmen impulsiona o movimento da água 

por via paracelular ou transcelular para o interior do cisto, obedecendo ao gradiente 

osmótico estabelecido. O componente primário desta secreção é o transporte de Cl- 
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estimulado por AMPc 49, envolvendo a presença apical do canal de Cl- CFTR (cystic 

fibrosis transmembrane conductance regulator) e a expressão basolateral do 

cotransportador Na-K-2Cl 50-52.  PC1 pode afetar a expressão, localização e atividade do 

canal de Cl-. De fato, sua desregulação é capaz de aumentar a expressão de CFTR na 

membrana plasmática, promovendo secreção elevada de Cl- para dentro do lúmen do 

cisto 53. Além disso, a disfunção do complexo policistínico favorece o acúmulo 

intracelular de AMPc por inibir fosfodiesterases, alteração que também contribui para o 

aumento da secreção transepitelial de fluido 54. 

 

1.6 Papel da inflamação e da fibrose na progressão da doença 

 

Estudos realizados ao longo das últimas duas décadas demonstram que a 

progressão da DRPAD se associa com a expressão de proto-oncogenes, como myc, ras e 

erb; de fatores de crescimento, como EGF (epidermal growth factor), HGF (hepatocyte 

growth factor) e FGF (fibroblast growth factor); de quimiocinas, como MCP-1 

(monocyte chemotactic protein-1) e osteopontina; de metaloproteinases; de marcadores 

de apoptose; e com o aumento de colágeno tipo I e tipo IV, laminina, fibronectina, 

macrófagos e fibroblastos no interstício renal 55. Tais processos, por sua vez, se 

intensificam com a idade e com o curso da doença renal. Um estudo clínico revelou, de 

fato, que pacientes com DRPAD apresentam o sistema pró-inflamatório mais ativado e 

o sistema anti-inflamatório menos ativo que seus respectivos controles 56.  

É interessante notar que a excreção urinária de MCP-1 encontra-se aumentada na 

maior parte dos pacientes com DRPAD, podendo se elevar mesmo antes de um declínio 

significativo da função renal 57. Nesta linha, Okada et al mostraram que camundongos 

DBA/2-pcy, um outro modelo de DRP não ortólogo à doença humana, evoluíram com 

fibrose renal progressiva 58.  Li et al descreveram, ainda, conexão entre sinalização por 

TNF-α (tumor necrosis factor α) e cistogênese, onde a ativação desta via parece reduzir 

os níveis de policistina-2 funcional abaixo de um limiar crítico, precipitando o 

desenvolvimento do fenótipo celular relacionado à DRPAD 59. TGF-β (Fator de 

transformação de crescimento β), por fim, apresenta expressão aumentada no epitélio 

cístico em rim humano DRPAD 60. 

Intervenções experimentais em modelos animais de DRP também apóiam o 

papel importante da inflamação e da fibrose renal sobre a evolução da doença renal 
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associada à DRPAD. Células inflamatórias foram observadas nos rins DRPAD 

frequentemente associadas à expansão cística. Além disso, o perfil de expressão gênica 

em rim DRPAD em DRCT mostrou um padrão relacionado à resposta imune e/ou 

inflamatória 60. 

Na mesma linha, o tratamento com metilprednisolona reduziu a fibrose 

intersticial, limitou o aumento do tamanho dos rins e preservou a função renal em ratos 

Han:SPRD cy/+ e camundongos DBA/FG pcy/pcy, modelos animais císticos não 

ortólogos às doenças humanas 61. A inibição seletiva de COX-2, por sua vez, também 

reduziu a inflamação, a taxa de proliferação celular e a fibrose intersticial renais, 

acompanhando-se de diminuição da taxa de expansão cística no rato Han:SPRD-cy, 

embora não tenha sido detectada mudança na função renal 62. Neste mesmo modelo 

animal mostrou-se que a administração de óleo de linhaça reduziu a fibrose renal, a 

infiltração por macrófagos, a proliferação epitelial e a taxa de crescimento cístico, além 

de ter se associado a uma creatinina sérica mais baixa 63. Efeitos similares sobre a 

inflamação e a fibrose renal também foram obtidos neste modelo com a administração 

dietética de ácido linoleico conjugado 64. Os macrófagos M2-like constituem-se em 

fatores atuantes na DRP, promovendo proliferação de células císticas, crescimento 

cístico e fibrose 65. É importante notar que pacientes que evoluem para DRCT 

apresentam perda de parênquima renal não cístico, acompanhada de substituição por 

cistos renais preenchidos por fluido e fibrose intersticial. Nesse cenário, e diante das 

várias evidências experimentais mencionadas, admite-se que o desenvolvimento de 

inflamação intersticial, seguida de fibrose intersticial, desempenhe um papel 

fundamental no processo de declínio progressivo da função renal na DRPAD 57.  

 

1.7 Espécies reativas de oxigênio (ROS) na DRPAD 

 

Estudos conduzidos nos últimos 13 anos sugerem que anormalidades no 

metabolismo redox possam participar da patogênese e afetar a evolução da DRPAD, 

acelerando a doença renal. As principais consequências da geração exagerada de ROS 

incluem apoptose, ampliação da resposta inflamatória, peroxidação lipídica e dano do 

DNA 67, condição denominada “estresse oxidativo”. O estresse oxidativo, portanto, 

consiste em um estado de desbalanço, caracterizado por uma excessiva geração de 

compostos oxidantes e insuficiência dos mecanismos de defesa antioxidantes. É 
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importante enfatizar que a relação oxidantes/antioxidantes exerce um impacto definido 

sobre o perfil de expressão gênica 68, 69. 

A cadeia respiratória mitocondrial representa a principal fonte de oxidantes no 

organismo, em função da fosforilação oxidativa. 

A primeira substância reativa com oxigênio formada pelo organismo é o 

superóxido (O2
-). A enzima NADPH-oxidase (nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate) reduz O2 em O2
-, um ânion altamente instável que é convertido pela enzima 

superóxido dismutase (SOD) em peróxido de hidrogênio (H2O2). H2O2, por sua vez, é 

reduzido em água e oxigênio pela enzima catalase (CAT) ou pela glutationa peroxidase 

(GPX), a qual utiliza glutationa (GSH) como doador de hidrogênio (Figura 3). 

Entretanto, na presença de excesso de O2
- ou na presença de metais de transição (cobre 

ou ferro), H2O2 é convertido no radical hidroxila (OH-), reconhecidamente o radical 

mais citotóxico 70 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo das substâncias reativas com oxigênio 

 

Torres et al reportaram que ratos Han:SPRD cy/+ apresentam níveis renais de 

glutationa oxidada mais elevados que seus controles +/+, ao passo que os níveis de 

glutationa reduzida não diferiram entre os grupos 71. A indução de depleção de 

glutationa pelo tratamento com butionina sulfoximina, um inibidor específico da γ-

glutamilcisteína sintetase, por sua vez, determinou um agravamento importante da 

doença renal cística nos ratos cy/+, traduzido por aumento do peso renal, elevação da 

uréia plasmática e maior lesão histológica. 
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É importante mencionar que a glutationa constitui-se no mais importante tiol 

celular, atuando como um depurador de ROS. Vale notar que a atividade da glutationa 

peroxidase encontra-se diminuída em pacientes portadores de DRPAD 72.   

Em concordância com tais observações, ratos Han:SPRD-cy e camundongos 

cpk, este um modelo não ortólogo à doença renal policística autossômica recessiva 

humana, apresentam expressão aumentada do gene heme-oxigenase-1, um marcador de 

estresse oxidativo. Além disso, durante a progressão da doença apresentam redução da 

expressão gênica correspondente às enzimas antioxidantes glutationa peroxidase, 

superóxido dismutase, catalase e glutationa S-transferase 73. Os níveis plasmáticos e 

císticos de glutationa peroxidase acompanham esses achados, encontrando-se reduzidos 

em ambos os modelos, enquanto os produtos de peroxidação lipídica malondialdeído e 

4-OH-2(E)-nonenal mostraram-se elevados nos rins e no plasma dos camundongos 

císticos. Seguindo esta linha conceitual, o tratamento com probucol, uma droga anti-

lipidêmica e antioxidante, reduziu o tamanho renal, uréia plasmática, índice cístico e 

fibrose renal em camundongos BDF1-pcy submetidos a dieta hiperprotéica, um modelo 

de DRP de progressão lenta não ortólogo à doença humana 74. Em conjunto, tais 

achados sugerem que a lesão renal funcional e cística da DRPAD possa ser 

potencializada por ROS, efeito que parece traduzir-se em uma progressão mais rápida 

da doença.  

Estudos realizados ao longo da últimos 13 anos sugerem que alterações na 

produção endógena de óxido nítrico (NO) presentes na DRPAD contribuam para a 

patogênese e evolução da doença renal nesses pacientes. O NO constitui-se num radical 

livre com grande ação vasodilatora, sendo sintetizado pela ação da enzima óxido nítrico 

sintase (NOS) a partir do substrato L-arginina. Wang et al mostraram que a expressão e 

a atividade de NOS diminuem com o desenvolvimento de cistos renais no rato 

Han:SPRD cy/+, sugerindo que a sub-regulação de NO esteja envolvida na patogênese 

da doença renal policística 75. De fato, na DRPAD o relaxamento de vasos de resistência 

dependente do endotélio é prejudicado, mesmo na ausência de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) ou DRCT 76. Tal alteração coexiste com um defeito de geração de NO 

secundário a uma redução da atividade de NOS constitutiva (cNOS). Nesse cenário, 

admite-se que esta disfunção endotelial/comprometimento da atividade de cNOS possa 

contribuir para o desenvolvimento de HAS na DRPAD 77. 
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Interessantemente, o uso de sinvastatina, um fármaco com efeitos pleiotrópicos 

capaz de aumentar a atividade da NOS endotelial (eNOS),  melhorou apreciavelmente a 

disfunção endotelial na DRPAD 78. Um estudo adicional realizado em ratos Han:SPRD 

císticos sugere que uma super-regulação de endotelina-1 e disfunção do sistema NO 

envolvendo a eNOS também possam contribuir para esse estado de vasoconstrição 79. 

Vale notar que recentemente Wang et al analisaram os níveis de dimetil-arginina 

(ADMA), como marcador de um inibidor de NOS, e do produto de peroxidação lipídica 

ácido 13-OH-octadecadienóico (HODE), como marcador de estresse oxidativo, em 

pacientes com DRPAD em fase inicial. Tal estudo mostrou que os níveis plasmáticos de 

ambos se mostraram elevados nesses pacientes, caracterizando um estado associado a 

estresse oxidativo 80. É fundamental observar, por fim, que estudos muito recentes 

vinculam PC1 e PC2 ao sistema NO. Nauli et al demonstraram que PC1 consiste em 

uma molécula ciliar mecanossensora em células endoteliais, modulando sinalização por 

Ca++ e síntese de NO 81. AbouAlaiwi et al, por fim, mostraram que células endoteliais 

de camundongo knockout ou knockdown para Pkd2 perdem a capacidade de gerar NO 

82. 

É importante mencionar que o NO é capaz de reagir rapidamente com o oxigênio 

tanto na fase gasosa como em solução aquosa, formando o gás dióxido de nitrogênio. A 

forma indutível de NOS (iNOS), ativada por elevação do Ca++ intracelular, acetilcolina 

e bradicinina, é sintetizada na vigência de um processo inflamatório. As substâncias 

reativas com o oxigênio inativam o NO por meio dos superóxidos, promovendo sua 

deficiência e formação de produtos citotóxicos, como peroxinitrito. Este se constitui em 

um gatilho para a peroxidação lipídica, podendo causar danos no DNA e nitração de 

proteínas.  

Para evitar a ação potencialmente lesiva das ROS, é essencial que se estabeleça 

um controle fino entre sua produção e consumo dentro das células, capaz de promover 

um balanço eficiente de suas concentrações intra e extracelular. Esse equilíbrio é 

atingido graças à atividade de substâncias antioxidantes que, removendo as espécies 

reativas, as mantêm em baixas concentrações 83. 

As substâncias antioxidantes responsáveis pela proteção contra as ROS podem 

ser enzimáticas (glutationa peroxidase, superóxido dismutase, catalase), ou não 

enzimáticas (flavonóides, vitaminas C e E) 73. O antioxidante endógeno mais ativo e 

importante é a glutationa na forma reduzida que, ao reagir com os radicais, forma 
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glutationa oxidada e água. A glutationa peroxidase atua tanto sobre peróxidos de 

lipídios como sobre H2O2, reduzindo-os na presença de glutationa. Vale notar que a 

hidroxila (OH-) se constitui no radical mais reativo, sendo capaz de iniciar a 

peroxidação lipídica.  

 

1.8 N-Acetilcisteína (NAC) 

 

Entre os agentes exógenos com ação antioxidante, destaca-se a  N-Acetilcisteína, 

um tiol precursor da L-cisteína e glutationa reduzida, associado a um efeito mucolítico e 

a propriedades antiinflamatórias 84. A NAC constitui-se, portanto, numa fonte de grupos 

sulfidrila capaz de aumentar a síntese de glutationa e remover ROS, como OH- e H2O2, 

e, consequentemente, reduzir a disfunção endotelial, inflamação e fibrose 87. Este agente 

também apresenta uma ação anti-apoptótica. Em ratos submetidos a IR, mostrou-se que 

o tratamento com NAC se acompanhou de um menor comprometimento da função renal 

e reduziu a inflamação intersticial, além de se associar a um aumento dos níveis de 

glutationa renal e a uma redução da concentração plasmática de ascorbila 88; e atenuou a 

necrose em túbulo proximal, melhorou a microcirculação por promover vasodilatação e 

melhorou a hipoperfusão medular 89. Shimizu et al, por fim, relataram que a 

administração de NAC atenuou a progressão da doença renal crônica em ratos 

submetidos à nefrectomia 5/6, efeito que se acompanhou de uma redução dos níveis 

plasmáticos de aldosterona e níveis mais baixos de TBARS 90. 

Outros investigadores mostraram, ainda, que NAC reduz a síntese glomerular de 

NO2 e a expressão de gênica de iNOS em modelo de glomerulonefrite em ratos 91. Este 

efeito se traduz na diminuição do infiltrado de neutrófilos, macrófagos e mesangiólise, 

atenuando a lesão renal. Em apoio a tais achados, a administração de NAC se seguiu de 

um efeito protetor contra a lesão renal induzida por obstrução ureteral bilateral em ratos 

92. O pré-tratamento com NAC foi eficaz na redução da incidência e da gravidade da 

lesão renal aguda, assim como no aumento da sobrevida. Em modelo de camundongo 

knockout para Nrf2, fator de transcrição redox-sensível capaz de regular a expressão 

vários genes antioxidantes e citoprotetores, o tratamento com NAC ou glutationa 

melhorou a função renal 93. A NAC também se associa a potenciais efeitos protetores do 

miocárdio 94, 95. Em modelo porcino de IAM, este agente antioxidante reduziu a 
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reatividade plaquetária e houve uma tendência de melhora na função cardíaca em 24 h, 

porém não houve diferença no tamanho da área de infarto 96.  

A inflamação e o estresse oxidativo estão presentes na DRPAD mesmo na 

vigência de função renal preservada. Nesta doença, a inflamação exibe uma relação 

graduada com os níveis da função renal, enquanto que o estresse oxidativo demonstra 

um efeito limiar. Essas vias, portanto, podem ser alvos terapêuticos para mitigar o risco 

na doença cardiovascular 97. O tratamento com NAC repõe a glutationa cardíaca e, 

embora sem efeito sobre a pressão arterial, reduz a disfunção e o remodelamento do 

ventrículo esquerdo em um modelo de hipertensão em rato, normalizando o nível sérico 

de TNF-α e restringindo o depósito de colágeno no ventrículo esquerdo 98. Vale atentar, 

por fim, que o tratamento com NAC interrompeu o ciclo vicioso TNF-α/TNF-

R1/esfingomielinase após IAM em ratos 99, enquanto suplementação com esse agente 

preveniu a hipertrofia ventricular em camundongos sujeitos a constrição aórtica 100. 

 

1.9 Hipótese 

 

Face aos resultados e evidências apresentados, formulamos a hipótese de que a 

administração de NAC por longo prazo pudesse influenciar positivamente a evolução da 

doença renal e cardíaca em modelos animais ortólogo à DRPAD humana e em pacientes 

com DRPAD, lentificando sua progressão. Para testar esta hipótese, decidimos conduzir 

este estudo em um modelo animal de DRP ortólogo à forma de DRPAD mais frequente 

em seres humanos, a DRPAD tipo 1. Este animal foi manipulado geneticamente de 

forma a apresentar mutações inativadoras somáticas em ambos os alelos Pkd1 em uma 

fração minoritária de células tubulares renais (Pkd1cond/cond:Nestincre) 101. Este modelo 

reproduz fenotipicamente a doença renal cística humana, caracterizando-se pela 

formação de cistos renais difusos decorrentes de mutações em ambas as cópias do gene 

numa dada célula. Tais animais constituem-se, portanto, num excelente modelo de 

avaliação de nossa hipótese, uma vez que permitem analisar questões associadas à 

cistogênese e à expansão cística. Entretanto, o momento de inativação gênica, a 

frequência de inativação somática do mesmo, o background genético, a concomitância 

com outros insultos renais potenciais e variações biológicas específicas moleculares e 

celulares podem interferir no curso temporal e quantitativo da doença renal. 
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Felizmente o modelo escolhido nos permitiu e permitirá controlar vários desses 

parâmetros, porém não nos permite uma homogeneidade temporal e quantitativa de 

inativação gênica, uma vez que o perfil de expressão de Cre recombinase não é 

completamente homogêneo entre os animais. Além disso, é difícil prever o momento 

ideal (ou capaz) de interferir no metabolismo redox de forma a alterar a evolução da 

doença renal cística. Nesse cenário, trabalhamos com quatro janelas terapêuticas 

potenciais para a administração de NAC. Tais períodos compreenderam grupos de 

animais tratados com NAC a partir dos seguintes momentos da vida: a) desde sua 

concepção; b) desde o nascimento; c) desde desmame (três semanas); e d) oito semanas 

de idade. A comprovação em camundongos de que NAC passa através da placenta nos 

permitiu conduzir o grupo experimental correspondente à primeira janela proposta, 102. 

O fato de NAC passar através da placenta nos levou a postular que também poderia 

passar para o leite materno. Esta consideração nos levou a constituir um grupo de 

animais submetidos a aleitamento de mães que recebiam NAC, portanto provavelmente 

tratados com este agente antioxidante. 
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6. CONCLUSÕES 

1. O tratamento precoce e de longo prazo com NAC se constituiu em uma fonte 

antioxidante efetiva em camundongos císticos Pkd1cond/cond:Nestincre, reduzindo o nível 

de TBARS e aumentando o nível de GSH em seus rins. 

2. O tratamento com NAC desde o desmame aumentou a excreção urinária de NO em 

camundongos Pkd1cond/cond:Nestincre. 

3. A redução da ureia sérica observada em diferentes tempos de seguimento em 

camundongos císticos tratados desde a concepção sugere um efeito benéfico da NAC 

sobre o curso da função renal em camundongos císticos. 

4. O tratamento com NAC desde a concepção diminuiu o número de cistos renais e o 

índice cístico de rim direito em camundongos Pkd1cond/cond:Nestincre, sugerindo um 

efeito benéfico da NAC sobre a cistogênese renal e um provável efeito positivo sobre o 

crescimento dos cistos. 

5. Camundongos císticos tratados com NAC desde a concepção apresentaram fibrose 

renal consideravelmente menor que os animais císticos não tratados, revelando um 

efeito anti-fibrótico potente da NAC em camundongos deficientes em Pkd1, 

acompanhado de uma provável redução de proliferação celular e apoptose. 

6. Camundongos císticos tratados com NAC desde a concepção apresentaram aumento 

da fração de ejeção e da fração de encurtamento do ventrículo esquerdo, indicando um 

efeito benéfico da NAC sobre a função sistólica em camundongos císticos deficientes de 

Pkd1. 

7. O tratamento com NAC desde a concepção reduziu a área de fibrose cardíaca em 

camundongos Pkd1cond/cond:Nestincre, apoiando um efeito anti-fibrótico intenso deste 

agente sobre o coração de camundongos císticos. 
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8. O tratamento com NAC iniciado na concepção aumentou a sobrevida dos animais 

císticos, sugerindo um efeito protetor sistêmico sobre os camundongos deficientes em 

Pkd1. 

9. O tratamento precoce e de longo prazo com NAC reduziu o crescimento/peso 

corporal em camundongos císticos deficientes em Pkd1. 
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