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RESUMO 

A lesão renal aguda (LRA) é uma séria complicação dos pacientes 

hospitalizados, causada principalmente pela isquemia/reperfusão (I/R). Ela 

é definida como um abrupto declínio da função renal baseada em alterações 

agudas da creatinina sérica e débito urinário. Porém, alterações na creatinina 

sérica são tardias e variam com o gênero, idade, massa muscular, 

metabolismo e hidratação do indivíduo. Novos biomarcadores para um 

diagnóstico mais preciso e precoce da doença são necessários. No entanto, 

devido em humanos a LRA ser uma doença, em sua maioria, secundária a 

outras doenças, o desenvolvimento de modelos animais com resposta 

similar aos humanos é de extrema importância. Assim, o presente estudo 

tem como objetivo o desenvolvimento e caracterização de um modelo suíno 

de I/R renal, seguido da identificação de alterações nos perfis metabólicos 

séricos durante à I/R renal aguda. Além de colaborar com o melhor 

entendimento da fisiopatologia da doença, pode prover novos 

biomarcadores com potencial uso no diagnóstico e prognóstico através do 

monitoramento dos pacientes hospitalizados. Primeiramente, foi 

desenvolvido um modelo controlado e percutâneo, com único insulto de I/R 

renal, sem nefrectomia contralateral usando suínos como modelo. A 

isquemia foi induzida por um cateter-balão inflado por 120min na artéria 

renal direita seguida de 24 horas de reperfusão. Amostras seriadas de soro e 

urina foram coletadas. A caracterização do modelo foi feita por análises 

histológicas e bioquímicas, e a identificação de novos biomarcadores, 

através da ressonância magnética nuclear (600MHz) seguida da análise por 

PLS-DA e biologia de sistemas. A necrose tubular aguda foi identificada em 

todos os animais, porém apenas dois deles apresentaram níveis de creatinina 

sérica acima de 150% dos seus valores basais. Como esperado, a I/R elevou 

os níveis de uréia e creatinina e ainda modulou a excreção de Na
+
, K

+
, Cl

-
, 

bicarbonato e glicose. A NGAL e as proteínas nitradas séricas apresentaram 



 

 

 

dois perfis: diminuíram com a isquemia e aumentaram com a reperfusão. 

Este declínio foi associado com o aumento da excreção de proteínas durante 

a isquemia e início da reperfusão. A partir deste modelo de I/R renal 

desenvolvido, selecionamos 8 marcadores metabólicos: L-glutamato, L-

serina, N-isovaleroilglicina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato, colina 

e creatinina. Estes metabólitos foram capazes de distinguir indivíduos 

saudáveis e isquêmicos, restaurando seus valores após 11 horas da 

reperfusão. Através da análise de biologia de sistemas, estes metabólitos se 

mostraram altamente representativos da via dos aminoácidos, se 

relacionaram com alterações no transporte iônico e foram associados às vias 

do fator nuclear kappa B (NFκB), huntingtina (HTT) e pró-insulina. Assim, 

foi possível desenvolver um modelo de I/R renal percutâneo em modelo 

suíno, capaz de permitir o desenvolvimento de estudos para explorar 

respostas fisiopatológicas e novos biomarcadores isquêmicos renais. A 

partir dele, com ferramentas metabolômicas, foi possível elaborar um painel 

metabólico que contribui para o estudo da fisiopatologia da isquemia e pode 

tornar-se uma ferramenta promissora para a identificação precoce de 

pacientes com LRA geradas pela I/R renal. 

 

Descritores: Isquemia. Oclusão com balão. Lesão renal aguda. Necrose 

tubular aguda. Rim/irrigação sanguínea. Traumatismo por reperfusão. 

Marcadores biológicos. Metabolômica. Espectroscopia de ressonância 

magnética. Suínos. 



 

 

 

 

Malagrino, PA. Changes in the metabolic profile in response to 

ischemia/reperfusion in a swine model of acute kidney injury. [dissertation]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

ABSTRACT 

Acute kidney injury (AKI) is a serious complication in hospitalized 

patients mainly caused by ischemia/reperfusion. AKI is defined as the 

abrupt decrease in kidney function based on acute alterations in serum 

creatinine or urine output. Nevertheless, changes in serum creatinine are late 

and vary with muscular mass, age, gender, metabolism and hydration of 

individuals. In this sense, new biomarkers for the accurate and early 

diagnosis are needed. In humans LRA is a secondary disease, related to the 

progress of other diseases. Thus, the development of animal models with 

similar response to humans is extremely important. This study aimed to 

develop and characterize a swine model of renal ischemia/reperfusion (I/R), 

followed by the identification of changes in serum metabolic profiles during 

acute renal I/R. In addition to collaborating with a better understanding of 

the physiopathology of the disease, these findings may provide new 

biomarkers with potential use in diagnosis and prognosis through the 

monitoring hospitalized patients. Here we report the development of a 

controlled, single-insult model of unilateral renal I/R without contralateral 

nephrectomy, using a suitable model, the pig. Animals underwent renal 

ischemia by balloon catheter placed and inflated into the right renal artery 

for 120 minutes and reperfusion over 24 hours. Serial serum and urine were 

sampled. The characterization of the renal I/R model was made by 

histological and biochemical analyzes. Identification of new biomarkers 

was performed by nuclear magnetic resonance (600MHz) followed by PLS-

DA analysis and systems biology. Acute tubular necrosis (ATN) was 

identified in every animal, but only two animals showed levels of serum 

creatinine above 150% of baseline values. As expected, I/R increased serum 

creatinine and BUN. Fractional sodium, potassium, chloride, bicarbonate 

and glucose excretion were modulated during ischemia. Serum nitrated 

proteins and NGAL presented two profiles: decreased with ischemia and 

increased after reperfusion. This decline was associated with increased 



 

 

 

protein excretion during ischemia and early reperfusion. From this renal I/R 

model developed, eight metabolites were selected: L-glutamate, L-serine, 

N-isovaleroylglicine, L-methionine, L-proline, 2-aminobutyrated, choline 

and creatinine. PLS-DA analysis for these metabolites resulted in an 

accurate separation between pre ischemia and ischemia groups. 

All selected metabolites recovered to baseline conditions after 11 hours 

of reperfusion. Through network analysis we found changes in H
+
, Na

+
 and 

Cl
-
 ion transport pathways and association with Nuclear Factor-KappaB 

(NFκB), Huntingtin (HTT) and proinsulin (insulin) pathways. Thus, it was 

possible to develop a percutaneous model of renal I/R in swine model, 

allowing the development of studies to explore physiopathology responses 

and new renal ischemic biomarkers. With this model and metabolomic 

tools, it was possible to develop a metabolic panel that contributes to the 

study of ischemia physiopathology and may become a promising tool for 

the early identification of patients with AKI generated by renal I/R.  

 

Descriptors: Ischemia. Balloon occlusion. Acute kidney injury. Acute 

tubular necrosis. Kidney/blood supply. Reperfusion injury. Biological 

markers. Metabolomics. Magnetic resonance spectroscopy. Swine. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  LESÃO RENAL AGUDA 

1.1.1  Definição 

Os rins são responsáveis pela conservação da homeostase do 

organismo através da manutenção do equilíbrio ácido-base, pressão arterial 

e excreção de substâncias tóxicas. Além de participarem da produção de 

hormônios, como a eritropoetina e renina, e da síntese de vitamina D ativa. 

Alterações renais podem ocorrer independentemente ou secundáriamente a 

outras doenças, ambas causando graves danos ao organismo. A redução da 

função renal pode ocorrer de forma lenta (com perda progressiva dos 

néfrons) conhecida como doença renal crônica (DRC) ou de forma abrupta, 

denominada lesão renal aguda (LRA) (Zatz, 2011).  

O termo LRA foi criado recentemente pelo grupo Acute Kidney 

Injury Network (AKIN, 2007) em substituição à denominação insuficiência 

renal aguda (IRA). Isso ocorreu devido à utilização do termo “lesão” 

englobar todo o espectro da IRA, reconhecendo que um rápido declínio da 

função renal é frequentemente secundário a uma lesão que já alterou a 

função ou estrutura dos rins. A LRA é caracterizada por uma redução da 

função renal baseado nos níveis de creatinina sérica e diurese durante 48h.  

1.1.2 Classificação da LRA 

A antiga classificação de LRA era estabelecida de acordo com os 

critérios do RIFLE (do inglês Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage 

kidney disease) baseada no aumento de creatinina sérica em até 7 dias e 5 

estágios (risco, lesão, falência, perda e estágio final da doença). Atualmente, 

essa classificação foi alterada pelo AKIN para 3 estágios com observação da 

elevação da creatinina sérica comparada ao valor basal ou aumento mínimo 

de 0,3mg/dL em 48h (Mehta et al. 2007), como representado na tabela 1. 
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Tabela 1. Sistema de classificação para lesão renal aguda dado pelo AKIN. 

Estágio Creatinina sérica Débito urinário 

1 Aumento ≥ 0,3mg/dL (26,4µmol) ou 

aumento ≥ 150 – 200% do basal. 

<0,5ml/kg/h por mais 

de 6h 

2 Aumento > 200 -300% do basal. <0,5ml/kg/h por mais 

de 12h 

3 Aumento > 300% do basal ou 

≥ 4,0 mg/dL com aumento agudo de no 

mínimo 0,5mg/dL ou precisa de terapia 

de substituição renal 

<0,3ml/kg/h por 24h ou 

anúria por 12 horas ou 

precisa de terapia de 

substituição renal 

 

Em 2012, o grupo KDIGO (do inglês kidney disease improving 

global outcomes) publicou uma diretriz com orientações para o manejo 

clínico dos pacientes com LRA. Além disso, acrescentaram à tabela do 

AKIN a observação do aumento de creatinina por 7 dias quando não se tem 

o valor basal de creatinina do paciente (KDIGO, 2012). Para nosso estudo 

com abordagem aguda, usamos o AKIN como referência de LRA. 

Baseado nos mecanismos que conduzem à lesão renal, a LRA pode 

ser classificada sob três formas (Thadhani et al. 1996): 

LRA pré-renal – causada apenas por alterações hemodinâmicas 

(redução do fluxo sanguíneo renal, devido a uma queda da pressão de 

perfusão renal e um aumento da resistência vascular renal) sem que haja 

lesões renais. Com o restabelecimento hemodinâmico rápido, o rim volta ao 

seu funcionamento normal. Caso contrário, o rim é lesionado e o indivíduo 

passa para a próxima classificação. 

LRA renal – causada por lesões renais. A principal forma de lesão é 

a necrose tubular aguda (NTA) que acomete entre 70 a 90% dos pacientes 

com LRA renal, sendo a causa mais comum em pacientes hospitalizados 

(Devarajan 2006). Ela é decorrente de hipoperfusão renal, hipóxia e em 

alguns casos de toxicidade, é acompanhada de obstrução tubular e 

vazamento do filtrado glomerular para o interstício renal. Em 50% dos casos 

os indivíduos precisam de tratamento dialítico e internação por mais de 15 
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dias para restaurar a função, levando a significativo aumento de gastos 

hospitalares. 

LRA pós renal – causada por obstrução mecânica das vias urinárias, 

como cálculos ou processo tumoral. É revertida, caso a via seja rapidamente 

desobstruída, senão pode evoluir para uma perda da função renal 

permanente. 

1.1.3  Epidemiologia 

A incidência de LRA tem aumentado atualmente devido ao 

concomitante aumento da expectativa de vida da população, das doenças 

crônicas, das internações hospitalares, do uso de contrastes iodados e do uso 

de medicamentos nefrotóxicos (imunossupressores, anti-inflamatórios não 

hormonais, antibióticos, antifúngicos e agentes antivirais). Além disso, o 

consenso na definição de LRA e o aumento da sensibilidade do diagnóstico 

decorrente desta nova definição, têm aumentado também o número de 

diagnósticos. (Rewa and Bagshaw 2014). 

A LRA é uma séria complicação que acomete principalmente 

pacientes hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), devido 

a medicamentos e contraste radiográfico, e pacientes pós-cirurgia cardíaca 

(Nash et al. 2002). Isto porque uma das principais causas da LRA é a 

isquemia, comum nas cirurgias cardíacas através da redução da demanda de 

oxigênio no intra-operatório, hipotensão, hipovolemia e redução no débito 

cardíaco (Mangano et al. 1998). 

Os dados epidemiológicos antes da nova classificação de LRA 

(Mehta et al. 2007) eram muito heterogêneos, não podendo ser comparados 

devido a diferentes denominações de LRA. As novas classificações, seja do 

RIFLE, do AKIN ou do KDIGO, permitem uma melhor homogeinidade e 

possível comparação entre os estudos. No entanto, devido à recente 

reclassificação, dados epidemiológicos ainda são escassos (Hoyert et al. 

2012). 

Classificando pacientes de UTI apenas pelos níveis de creatinina 

sérica e não pelo débito urinário do RIFLE, uma incidência de LRA de 

36,1%, aumento de 3,29 vezes na taxa de mortalidade (Risco 17.9%, Lesão 
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27.7% e Falência 33.2%) e prolongamento da internação por quase dois dias 

nos casos mais graves foi descrita (Bagshaw et al. 2008). Incluindo a 

classificação de LRA por débito urinário do RIFLE, esses pacientes 

apresentaram uma incidência similar de 35,8% e taxa de mortalidade maior 

que a do estudo anterior (Risco 20.9%, Lesão 45,6% e Falência 56,8%) e do 

que os pacientes de UTI sem LRA, 8,4% (Ostermann and Chang 2007). 

Com a nova classificação de AKIN e KDIGO, a incidência de LRA e a 

mortalidade se mantiveram próximas a esses valores com incidência de 

39,3% (83% deles desenvolveram LRA nos dois primeiros dias) e taxa de 

mortalidade em 90 dias de 33,7% (29% estágio 1, 34% estágio 2 e 39% 

estágio 3) (Nisula et al. 2013). Esses dados sugerem que aproximadamente, 

a cada nove pessoas que entram na UTI, três desenvolvem LRA e uma 

morre. 

Já em pacientes que sofreram cirurgia cardíaca a incidência de LRA 

varia, pois é influenciada pelo tipo de operação (Chertow et al. 1997), e 

pode chegar a 30% em uma cirurgia mais delicada como as que envolvem o 

arco aórtico (Arnaoutakis et al. 2007). Pacientes que desenvolvem LRA 

pós-cirurgia cardíaca aumentam em 1,28 a taxa de mortalidade (Hobson et 

al. 2009) comparado àqueles que não apresentam lesão renal. A NTA 

aparece como o tipo de lesão mais frequente nesses pacientes (Sutton et al. 

2002). 

Apesar da LRA ser mais presente em pacientes em UTI e pós-

cirurgia cardíaca, esta não pode ser considerada apenas como uma 

complicação desses tratamentos, (Levy et al. 1996), sendo imprecindível a 

sua prevenção num cenário médico mais amplo (Poch 2013). 

Em indivíduos saudáveis, a incidência de LRA é maior em pacientes 

com mais de 55 anos, homens e negros (United States renal data system, 

2012), sendo a isquemia a principal causa da LRA em pacientes idosos 

(Gong et al. 2012). 

No Brasil cerca de 10 milhões de pessoas são vítimas de 

complicações renais, sendo que desse total, 2 milhões sofrem com doenças 

renais crônicas e 60% não sabem que têm problemas, podendo levar a 

complicações, vindo a perder o órgão ou mesmo a falecer (SBN, 2009).  
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1.1.4  Diagnóstico 

 As manifestações clínicas iniciais das lesões renais são: presença de 

fadiga, letargia, fraqueza geral, anorexia, náuseas e vômitos e insônia 

(Smeltzer et al. 2010). Já nos casos mais graves inclui a retenção de líquido 

com edemas e anemia (Riella 1996). Sintomas estes que se assemelham aos 

de diversas outras doenças e se desenvolvem lentamente, dificultando a 

identificação precoce da doença. 

 O padrão ouro para a medida da taxa de filtração glomerular são os 

ensaios com substâncias exógenas como a inulina, iohexol, iotalamato ou o 

radiofármaco DTPA, pois são completamente filtradas, e secretadas, ou seja, 

não reabsorvidas ou metabolizadas pelos túbulos renais (Levey 1990). É 

uma técnica que consiste em uma infusão venosa constante e 

individualizada, com coleta urinária periódica para contabilizar a depuração 

dos metabólitos. No entanto, esta técnica é inviável na rotina clínica, visto 

que além do alto custo e uso de reagentes radioativos (inulina e DTPA), 

também é necessária a hospitalização do paciente (Macedo 2011). 

 Assim, na clínica, a avaliação renal tem sido realizada 

principalmente pelos ensaios sanguíneos de uréia e creatinina, podendo 

também serem utilizados dados provenientes de  exames urinários de 

proteinúria, excreção de íons e uma análise descritiva da urina. A uréia 

sérica, apesar de utilizada para avaliar a função renal, não varia só com a 

taxa de filtração glomerular (TFG), mas também com a ingestão proteica, 

hemorragias, desidratação e medicamentos como corticoides. Além disso, 

ela subestima a TFG, pois é parte reabsorvida nos túbulos renais (Macedo 

2011). 

 Atualmente, o melhor teste para o diagnóstico de LRA é o da 

creatinina sérica. No entanto, este também apresenta alguns problemas. A 

creatinina sérica ou plasmática é pouco sensível e só se encontra alterada 

com uma redução de ao menos 50% na ultrafiltração glomerular (Shemesh 

et al. 1985), podendo variar com a massa muscular, idade, gênero, 

metabolismo e hidratação do indivíduo. Além disso, a creatinina sérica pode 

superestimar a função renal através da sua secreção tubular, quando há 

redução da TFG, ou mesmo, demorar a alcançar o equilíbrio necessário para 
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a acurácia da medida, podendo levar dias para se estabilizar, dificultando 

assim, o diagnóstico precoce e a condução clínica de pacientes. 

Exames que avaliam a proteinúria e albuminúria não representam 

alta contribuição para o diagnóstico de LRA, devido essas alterações 

estarem mais presentes em glomerulopatias; podem ser úteis no diagnóstico 

e tratamento de lesão tubular comparado às lesões glomerulares, pois em 

lesões tubulares, a maioria das proteínas detectadas são menores que a 

albumina (Hofmann and Guder 1989). 

1.2  OXIGENAÇÃO RENAL 

1.2.1 Distribuição do oxigênio renal 

 A oxigenação de um órgão é dada pela razão percentual entre o 

oxigênio consumido e o oxigênio fornecido ao órgão pelo sangue. O aporte 

de oxigênio renal é alto comparado ao seu consumo, que só não é maior que 

o coração, consumindo 10L/min e 15mL/min, respectivamente (Zäll et al. 

1991) (Redfors et al. 2010). No entanto, a distribuição deste oxigênio intra-

renal é heterogênea suportanto a necessidade de consumo de cada região. O 

maior fluxo sanguíneo é direcionado ao córtex renal para a filtração 

glomerular, permitindo que menos de 50% desse fluxo chegue até a região 

externa da medula. Esta região, formada principalmente pelos túbulos 

proximais e distais, tem que ter uma baixa concentração de oxigênio para a 

preservação da osmolaridade e concentração de urina. Ela deve, porém, ser 

o suficiente para síntese de ATP necessária para o transporte ativo de íons, 

glicose e aminoácidos. Ao atingir a medula, formada pela porção fina da 

alça de Henle e final do ducto coletor com pouco transporte ativo, os vasos 

retos, que mantém a hipertonicidade medular através do fluxo 

contracorrente, reduzem ainda mais a oxigenação dentro da medula (Chou et 

al. 1990; Redfors et al. 2010). 
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1.2.2 Regiões afetadas pela hipóxia 

 Em caso de hipóxia ou isquemia três fatores determinam a região do 

rim a ser afetada: o quanto de energia a célula necessita, sua capacidade 

glicolítica e a gravidade da hipóxia à qual a célula é exposta. As células que 

têm uma alta capacidade glicolítica são geralmente menos sensíveis à 

privação de oxigênio que as células que dependem predominantemente ou 

exclusivamente da respiração mitocondrial (Lameire 2004). Analisando a 

oxigenação dos diferentes segmentos, a porção externa da medula formada 

pelos túbulos proximais e parte espessa da alça de Henle é a região mais 

crítica do rim, pois 80% de todo o aporte de oxigênio é utilizado (Redfors et 

al. 2010) (figura 1). Ainda, se formos comparar estas duas porções do rim, 

as células do túbulo proximal são mais suscetíveis à lesão do que as células 

da porção espessa da alça de Henle, devido às células tubulares proximais 

apresentarem um grande número de mitocôndrias e uma menor capacidade 

glicolítica. As células dos túbulos distais, apesar de receberem pouco 

oxigênio, necessitam de pouca energia e têm alta capacidade glicolítica 

sendo mais difíceis de serem lesadas pela hipóxia (Lieberthal and Nigam 

1998). 

 

Figura 1 - O rim recebe uma quantidade de oxigênio muito superior à necessária, porém a 

região medular externa consome mais de 80% do aporte de oxigênio, superando cérebro e 

miocárdio. A porção azul da barra representa o consumo de oxigênio, enquanto a altura 

total da mesma representa o aporte total de oxigênio ao tecido (Zatz 2011). 
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1.3 ISQUEMIA E REPERFUSÃO RENAL 

1.3.1 Definição e principais causas. 

A isquemia renal é uma das principais causas de LRA (Thadhani et 

al. 1996), e em casos em que não há reperfusão em um curto intervalo de 

tempo, pode levar à DRC (Preston and Epstein 1997). 

 A isquemia renal é o resultado de um declínio generalizado ou 

localizado do suporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, além de um 

déficit na remoção de resíduos do metabolismo (Le Dorze et al. 2009). 

Apesar de não se conhecer a severidade e duração da isquemia capaz de 

levar à lesão renal em humanos (Lameire 2004), quanto mais rápido o fluxo 

sanguíneo é restabelecido (reperfusão), maiores são as chances de a área 

afetada ser restaurada (Conger and Schrier 1980). 

 O processo de isquemia/reperfusão (I/R) ainda não foi 

completamente compreendido, mas já existem estudos relatando a 

diminuição da geração de ATP mitocondrial, perda da permeabilidade 

seletiva das membranas celulares, diminuição da homeostase iônica celular 

(aumento de sódio e cálcio), ativação de hidrolases, inflamação e alteração 

da resposta vascular (Devarajan 2006). 

 Medicamentos e diversos estados patológicos como: a obstrução dos 

vasos (trombose e estenose), vasculites, hipovolemia, hipotensão, entre 

outras, estão entre as causas da isquemia (Thadhani et al. 1996). 

1.3.2 Consequências 

1.3.2.1  Respostas vasculares 

 A isquemia é responsável pela redução na TFG em portadores de 

LRA. No entanto, o declínio do fluxo sanguíneo sozinho não é capaz de 

reduzir a TFG durante o início LRA (Bonventre 2003)(Schrier et al. 2004). 

 Respostas vasculares surgem como consequência da falta de 

nutrientes e oxigênio para o tecido, na tentativa de se evitar a perda dos 

nutrientes restantes e restabelecer o fluxo sanguíneo. Inicialmente, ocorre 

uma resposta vasoconstritora, tanto nas arteríolas glomerulares, quanto nos 

vasos retos que alimentam a medula externa. Com a redução do ATP, há 
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uma redução na reabsorção de cloreto de sódio que é transportado para a 

mácula densa, levando a vasoconstrição da arteríola aferente, com o 

objetivo de diminuir a TFG (feedback túbulo-glomerular) e a consequente 

perda de mais energia (Rosen and Stillman 2008) (Schnermann 2003). Nas 

arteríolas, principalmente dos vasos retos, ocorre um aumento do estímulo 

nervoso simpático e um aumento abrupto de vasoconstritores como a 

endotelina 1, angiotensina II, tromboxano A2, prostaglandina H2, 

leucotrienos C4 e D4 e adenosinas (Conger and Schrier 1980) (da Silveira et 

al. 2010), acarretando em prejuízo, principalmente para as células da medula 

externa (Basile 2007). 

 A isquemia também lesa células endoteliais que, após o insulto, 

apresentam perda do glicocálice, desarranjo do citoesqueleto e diminuição 

da adesão celular com desestruturação da matriz perivascular, aumento da 

permeabilidade microvascular e vazamento do fluido para dentro do 

interstício (Basile 2007). Além disso, ocorre uma redução dos 

vasodilatadores acetilcolina, bradicinina e óxido nítrico (Kwon et al. 2009) 

(Conger 1983) e aumento da adesão leucocitária, capaz de ocluir pequenos 

vasos e produzir citocinas inflamatórias (Bonventre and Zuk 2004). 

 Interessantemente, mesmo após a reperfusão essas respostas 

vasculares persistem e são agravadas pelo aumento do estresse oxidativo. A 

consequência de todos esses fatores é a redução na TFG, levando ao 

desarranjo na homeostase do organismo como um todo. 

1.3.2.2  Respostas tubulares – Necrose tubular aguda (NTA) 

 A isquemia pode induzir a morte de células tubulares, a chamada 

necrose tubular aguda, termo empregado a tecidos que apresentam lesão 

estrutural renal. No entanto, o termo “necrose” neste contexto, refere-se 

tanto a necrose quanto a apoptose celular que tem sido relatada em diversos 

modelos animais de isquemia (Supavekin et al. 2003) (Wei et al. 2006) e em 

pacientes (Hauser et al. 2004). A contribuição relativa destes dois tipos de 

morte celular ainda é controversa, e parece depender da intensidade do 

evento causador. Com a isquemia mais intensa, células do túbulo proximal e 

porção espessa da alça de Henle, que são mais susceptíveis à isquemia, 
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tendem a sofrer maior taxa de necrose em comparação com os segmentos 

menos sensíveis como os túbulos distais que sofrem apoptose (Gobé et al. 

1999) (Oberbauer et al. 1999). No entanto, há indícios também de “necrose 

secundária”, como em casos em que as células apoptóticas não são 

removidas rapidamente (Lameire 2004). 

 A necrose ocorre em decorrência de lesão celular grave, com 

isquemias por longo tempo devido à grande redução no ATP, que leva ao 

aumento do influxo de cálcio e aumento de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e enzimas proteolíticas. Já para a apoptose ocorrer, é preciso que 

haja um mínimo de energia para a condensação da cromatina, desintegração 

do DNA e de mitocôndria e redução do tamanho da célula. Portanto, a 

apoptose ocorre em casos de agressão mais leve, já que este é um processo 

ativo que requer a participação da própria célula (Lameire 2004). No início 

da NTA, há indícios de que a necrose e a apoptose ocorram 

simultaneamente (Kaushal et al. 2004), apresentando um caráter ambíguo, 

ao mesmo tempo em que danifica o túbulo renal o protege de possíveis 

células danificadas (Devarajan 2006). 

 A NTA histopatologicamente é caracterizada por supressão e perda 

da borda em escova dos túbulos proximais, perda do formato dos túbulos, 

dilatação dos túbulos proximais e distais, obstrução dos túbulos por morte 

celular e áreas de regeneração (Racusen and Solez 1992). 

 As proteínas denominadas Na
+
K

+
ATPase e integrinas, são 

responsáveis pela manutenção da polaridade da célula e suas junções com as 

células vizinhas para manutenção do formato tubular. Com a I/R, estas 

proteínas deslocam-se de suas posições na porção basolateral da membrana 

para a porção apical (borda em escova) do túbulo proximal e desestabilizam 

o aparato do citoesqueleto, levando a perda estrutural do túbulo com a 

descamação de células viáveis para o lúmem com possível obstrução deste e 

extravasamento de filtrado glomerular para o interstício. Devido ao aumento 

de cálcio intracelular e EROs gerados pela isquemia, a necrose e/ou 

apoptose das células tubulares também contribue para obstrução do lúmem. 

Além disso, o deslocamento da Na
+
K

+
ATPase leva a perda da polaridade 

responsável pela reabsorção de metabólitos do filtrado glomerular 
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(Devarajan 2006) (Figura 2). Isso acarreta no prejuízo da reabsorção de 

sódio tubular e, consequente, aumento da fração de excreção de sódio e 

redução da TFG por feedback túbulo-glomerular no intuito de economizar 

energia (Rosen and Stillman 2008) (Schnermann 2003), (Devarajan 2006). 

 

Figura 2 - Lesão e reparo tubular na lesão renal aguda. Após a isquemia/reperfusão ocorre 

perda da borda em escova dos túbulos proximais, perda de polaridade e redistribuição de 

integrinas e Na+K+ATPase para a superfície apical com perda do formato tubular. Cálcio e 

espécies reativas de oxigênio atuam nestas alterações com subsequente morte celular por 

necrose e/ou apoptose. Células viáveis e inviáveis descamam e seguem para o lúmen 

obstruindo-o e reduzindo a taxa de filtração glomerular. O rim pode se restaurar 

completamente espalhando e desdiferenciando células viáveis para substituir as lesionadas. 

Diversos fatores de crescimento ajudam na restauração dos epitélios tubulares. Esquema 

modificado de Thadhani et.al,  1996. 
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 A NTA é uma lesão reversível quando diagnosticada rapidamente, 

células viáveis se distribuem entre as áreas lesionadas, desdiferenciam e 

restauram o túbulo danificado (Thadhani et al. 1996). No entanto, até pouco 

tempo, devido às antigas biopsias renais serem feitas apenas na superfície 

do córtex, não era possível diagnosticar a NTA. Somente, com a biopsia 

mais interna, entre o córtex e a medula, foi possível diagnosticá-la em 

humanos (Han et al. 2002)(Vaidya et al. 2008). 

1.3.2.3  Processo inflamatório 

 A I/R gera uma resposta inflamatória do organismo, e acredita-se 

que esta resposta seja a mais importante causa das lesões. A I/R ao lesionar 

o endotélio e aumentar as moléculas de adesão e a permeabilidade 

microvascular, irá potencializar as interações com leucócitos e plaquetas, 

conduzindo possivelmente à obstrução mecânica dos vasos sanguíneos 

pequenos (Bonventre and Zuk 2004). Essas interações leucócito-endotélio 

são mediadas por quimiocinas reguladas por citocinas inflamatórias como 

IL-1 e TNF-α e EROs (Donnahoo et al. 1999). Incialmente os neutrófilos 

são mais abundantes, sendo substituídos em relação à quantidade por 

macrófagos e linfócitos T na fase de recuperação (Cao et al. 2004). 

 Além das células endoteliais, as células epiteliais tubulares também 

colaboram para a resposta inflamatória, produzindo citocinas pró-

inflamatórias e modulando a atividade de linfócitos (Bonventre and Zuk 

2004). 

1.3.2.4  Estresse oxidativo 

 A NTA e a disfunção orgânica geradas pela I/R renal têm como um 

dos seus indutores o aumento das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio 

durante isquemia, e principalmente após a reperfusão, devido ao aumento 

abrupto do suporte de oxigênio. O estresse oxidativo desencadeia a 

peroxidação lipídica, levando a destruição das membranas celulares, quebra 

de DNA, além de oxidação ou nitração de proteínas para estados inativos 

(Li and Jackson 2002). 

 O principal mecanismo de estresse oxidativo dos túbulos renais 
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gerado pela I/R, está associado a conversão da hipoxantina em xantina, que 

induz o aumento de peróxido de hidrogênio e superóxido na célula. Na 

presença de ferro (Fe
++

), o radical peróxido de hidrogênio torna-se um 

radical hidroxil altamente oxidativo e tóxico à célula. Já, o superóxido reage 

rapidamente com o óxido nítrico (NO), formando o peroxinitrito (ONOO
-
) 

que danifica a célula com sua capacidade de oxidação, nitrosilação e 

nitração de proteínas (Devarajan 2005). Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Alterações no metabolismo das células dos túbulos após LRA isquêmica. A fase 

inicial da isquemia é caracterizada pela depleção de ATP, que através da ativação de 

caspases, fosfolipases e aumento de Ca
++

 intracelular levam a morte celular. A isquemia 

prolongada seguida de reperfusão reduz a ativação de morte celular por necrose, mas causa 

lesão oxidativa e modificações proteicas, principalmente pela via da hipoxantina. 

Modificado de (Devarajan 2006). 

 

 A reação do ONOO
- 
com a tirosina da proteína é rápida e irrevesível, 

tornando a nitração proteica uma forma indireta de dosagem de estresse 

oxidativo, que têm sido utilizada em diversos estudos. Em modelos animais 

de isquemia têm-se observado aumento de proteínas nitradas no rim após 6 

e 24h de reperfusão (Chiao et al. 1997) (Walker et al. 2000). 
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1.4 BIOMARCADORES 

1.4.1 Definição 

Biomarcadores são aqueles definidos como capazes de se alterar 

antes ou em paralelo ao desenvolvimento das lesões e que estão altamente 

correlacionados com o desenvolvimento da doença. Eles devem estar 

intimamente relacionados com o tamanho da lesão, serem passíveis 

tecnicamente de detecção, e se alterarem com a redução da mesma. Além 

disso, devem de preferência ser de fácil aquisição como por métodos não-

invasivos (Goodsaid et al. 2009). 

A creatinina sérica, até o momento, continua sendo o principal 

biomarcador de LRA, mesmo sendo tardia e não diagnosticando lesão 

estrutural inicial sem perda da função renal. Isso porque até o momento, não 

foi descoberto um biomarcador melhor, sendo de extrema importância a 

descoberta de novos biomarcadores para LRA, principalmente para I/R 

renal que é uma das principais causas, para que a lesão possa ser revertida e 

o rim preservado (Macedo et al. 2008). 

Assim, diversos biomarcadores têm sido estudados (Simsek et al. 

2013), sendo os mais promissores para LRA a lipocalina associada com 

gelatinase de neutrófilos - NGAL (do inglês Neutrophil gelatinase-

associated lipocalin), Molécula 1 de lesão renal - KIM-1 (do inglês kidney 

injury molecule 1), interleucina-18 (IL-18), proteina ligada a ácidos graxos 

no fígado - L-FABP (do inglês liver fatty acid binding proteins), inibidor 

tecidual de metaloproteases 2 TIMP-2 ( do inglês tissue inhibitor of 

metalloproteinases 2), e proteína ligadora do fator de crescimento ligado à 

insulina 7 de proteína IGFBP7 (do inglês insulin growth factor–binding 

protein 7) (Lieske et al. 2014). 

1.4.2 NGAL 

A NGAL faz parte das proteínas da família das lipocalinas que 

transportam pequenas moléculas hidrofóbicas como esteroides e lipídios 

(Kjeldsens et al. 1993) e sequestra ferro via sideróforos impedindo a ligação 

deste com EROs, prejudicial as células. (Mori et al. 2005). Ela tem-se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_inhibitor_of_metalloproteinases
http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_inhibitor_of_metalloproteinases
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destacado como marcador de lesão de túbulo proximal (Schmidt-Ott et al. 

2007). 

A NGAL, urinária ou sérica, é o biomarcardor mais promissor na 

literatura até o momento, e já está sendo aplicado a estudos clínicos 

(Nguyen and Devarajan 2008)
-
(Mishra et al. 2005). A NGAL é facilmente 

detectada no plasma ou na urina após I/R, aparecendo aumentada de 2 a 6h 

após o desenvolvimento de uma lesão renal aguda em pacientes (Mishra et 

al. 2005). 

No entanto, apesar de aparentemente sensível é um marcador pouco 

específico, pois esta proteína é expressa por neutrófilos e vários epitélios; 

além de apresentar aumento de expressão pelo túbulo distal com LRA, 

podendo seus resultados serem influenciados por doenças sistêmicas ou 

renais pré existentes e ainda infecções do trato urinário (Nickolas et al. 

2008). Estudos da NGAL em modelo suíno de isquemia detectaram 

aumento nas concentrações urinárias de animais isquêmicos (Silberstein et 

al. 2013)
-
(Hunter et al. 2012). Avaliações séricas de NGAL mostraram 

aumento desta em 48h pós transplante (Jochmans et al. 2011) e após 8 horas 

de I/R bilateral de 120 minutos de isquemia com grande lesão (Matějková et 

al. 2013). 

1.4.3 KIM-1 

A KIM-1 é um receptor de fosfatidilserina responsável pela 

depuração dos detritos apoptóticos do lúmen tubular, direcionando as 

células mortas para os lisossomos, evitando a ativação da resposta imune. 

Além disso, esta molécula também está relacionada com a fagocitose pelas 

células proximais de lipoproteínas oxidadas e células necróticas. (Ichimura 

1998). Após I/R os níveis de KIM-1 aumentam abruptamente no túbulo 

proximal (Ichimura 1998) (Vaidya et al. 2008), e seus níveis teciduais e 

urinários podem ser utilizados como biomarcadores de LRA (Vaidya et al. 

2006) (Han et al. 2002). Pacientes com NTA isquêmica apresentaram 

biopsias com enorme expressão de KIM-1 e maior excreção urinária desta 

proteína comparada a outros tipos de lesões renais (Han et al. 2002). 
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O aumento de KIM-1 urinária pôde prever LRA em pacientes após 

3h de cirugia cardíaca (Han et al. 2009) e foi altamente correlacionado aos 

altos índices de diálise e morte em pacientes em UTI (Liangos et al. 2007). 

No entanto, o aumento da KIM-1 não é específico para LRA, pois está 

relacionada com um amplo número de doenças renais como 

glomerulonefrites, nefropatias, rejeição aguda, hipertensão entre outras 

(Timmeren et al. 2007). 

1.4.4 IL-18 

A IL 18 é uma citocina pró inflatória sintetizada por macrófagos, 

monócitos e células epiteliais do túbulo proximal renal (Simsek et al. 2013). 

Pacientes com rejeição a transplantes têm apresentado níveis elevados de 

IL-18 no córtex renal e no soro comparado àqueles sem complicações (Striz 

et al. 2005). Através dos níveis de IL-18 na urina, conseguiram predizer a 

LRA em pacientes após 4-6 horas da cirurgia cardíaca (Parikh et al. 2006) e 

correlacionar seus valores com o aumento de internação dos pacientes em 

UTI (Parikh et al. 2011). 

1.4.5 L-FABP 

O L-FABP é responsável pela transferência de ácidos graxos entre as 

membranas intracelular e extracelular (Simsek et al. 2013) e tem sido 

correlacionada com o fluxo sanguíneo capilar, tempo de isquemia, 

transplante renal e tempo de hospitalização (Yamamoto et al. 2007). 

A elevação urinária do L-FABP foi capaz de predizer pacientes que 

terão LRA após 4h de cirurgia cardíaca e ainda relacionar-se com 

nefropatias (Yokoyama et al. 2009), nefrotoxicidade (Negishi et al. 2009) e 

choque séptico (Nakamura et al. 2009). 

 

1.4.6 TIMP-2 e IGFBP-7 

O TIMP-2 é um inibidor tecidual de metaloproteinases, com papel 

importante na modulação da proteólise da matriz extracelular e única entre 
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os membros da família TIMP, capaz de suprimir diretamente a proliferação 

de células endoteliais (NCBI). 

A IGFBP-7 tem um papel importante no crescimento, diferenciação 

e proliferação celular de mamíferos, atuando como um potencial supressor 

tumoral para diversos tipos de câncer (Chen et al. 2013). 

Ambas as proteínas estão envolvidas com o a parada do ciclo celular 

em G1 durante as fases iniciais da lesão celular (Seo et al. 2006). 

Semelhante a outros epitélios, as células tubulares renais possuem um curto 

período de G1 para detenção do ciclo celular após lesão por septicemia 

(Quan-hui et al. 2009) ou isquemia (Witzgall et al. 1994). Acredita-se que 

esta parada celular evita que DNAs danificados sejam replicados nas células 

filhas; em G1 a célula fica esperando o seu reparo ou segue para morte 

celular (Rodier et al. 2007). Durante a LRA, proteínas como TIMP-2 e 

IGFBP7 na urina podem fornecer uma marcação, antes mesmo da lesão do 

epitélio renal, podendo este ser recuperado sem danos permanentes ao órgão 

(Kashani et al. 2013). 

Além da isquemia, uma grande variedade de processos fisiológicos e 

patológicos (inflamação, estresse oxidativo, diminuição da proliferação 

celular, radiação ultravioleta, drogas e toxinas) (Johannes, Boonstra and Jan 

Andries 2004) podem levar a alterações nessas proteínas, o que pode ajudar 

na compreensão da LRA com diversas outras etiologias. Em um estudo 

multicêntrico, TIMP-2 e IGFBP-7 urinárias foram considerados os melhores 

biomarcadores de LRA comparado aos demais citados anteriormente. 

Devido o IGFBP-7 ter sido superior a TIMP-2 em pacientes cirúrgicos, e o 

TIMP-2 ter sido melhor em LRA induzida por sepse, ambas foram usadas 

juntas no diagnóstico de LRA (Kashani et al. 2013). 

Apesar de vários candidatos a biomarcadores renais, nenhum deles 

apresentou, até o momento, características ideais para um biomarcador, seja 

pela inespecificidade ou mesmo falta de sensibilidade. Assim como a TIMP-

2 e IGFBP-7 juntas aumentaram o poder de detecção da LRA (Kashani et al. 

2013), outros estudos unindo diversos desses marcadores também 

conseguiram aumentar a sensibilidade na detecção da doença (Han et al. 
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2009), sendo sugerido um painel desses biomarcadores para o diagnóstico 

da LRA (Simsek et al. 2013). 

1.4.7 Normalização da concentração urinária 

Por fim, existe uma preocupação com a concentração desses 

biomarcadores urinários na LRA devido a hidratação e fluxo urinário de 

cada amostra e de cada indivíduo. Atualmente para normalização destes 

aspectos é feita a normalização por creatinina urinária. Em pessoas 

saudáveis a excreção de creatinina é estável, diferente dos pacientes com 

LRA em que a creatinina urinária se altera com mudanças dinâmicas iniciais 

e durante a fase de recuperação da TFG. Portanto, os biomarcadores 

urinários normalizados pela variável creatinina continuam apresentando o 

mesmo problema da dosagem por creatinina sérica, podendo apresentar 

falhas nos valores bioquímicos dos biomarcadores de LRA (Waikar et al. 

2011). 

Em estudos clínicos, a normalização de biomarcadores urinários a 

concentração de creatinina urinária melhorou a predição de LRA, mas não 

no diagnóstico de LRA estabelecida (Ralib et al. 2012). Talvez, a análise 

sanguínea possa apresentar biomarcadores tão sensíveis e específicos quanto 

os da urina sem a interferência nutricional e de metabolização como 

acontece na urina.  

1.5 MODELO DE ISQUEMIA/REPERFUSÃO RENAL 

Os modelos animais surgem com o objetivo de se obter respostas 

fisiológicas a um único insulto estudado. Eles apresentam vantagens por se 

tratar de um organismo completo (diferente de estudos celulares), não serem 

portadores de outras doenças e seus órgãos poderem ser analisados 

funcionalmente e estruturalmente. Portanto, são ideais para estudos de 

respostas fisiológicas e patológicas, tratamentos e descoberta de 

biomarcadores. 

Diversos estudos têm utilizado camundongos (Matthijsen et al. 

2007)
-
(Susa et al. 2009), ratos (Bhalodia et al. 2009)

-
(Damianovich et al. 
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2006), coelhos (Zhen-Qiang et al. 2012)-(Formiga et al. 2011) e cachorros 

(Tsuji et al. 1993)
-
(Yatsu et al. 1998) como modelos animais de 

isquemia/reperfusão renal. No entanto, para a melhor compreensão dos 

aspectos pato(fisiológicos) da isquemia/reperfusão renal e a identificação de 

novos biomarcadores é necessário um modelo controlado e com 

características o mais similares possíveis aos seres humanos, para que 

futuramente descobertas feitas neste modelo, possam ser mais próximas às 

reações ocorridas em pacientes. 

Os porcos apresentam maiores semelhanças com os humanos em 

relação aos roedores, tanto no que diz respeito a sua anatomia renal 

(multilobular, multipapilar), quanto no que diz respeito à embriologia, 

sistema linfático, habilidade de concentrar urina, sistema imunológico, 

homologia genética e tolerância a isquemia (Lieberthal and Nigam 2000)
-

(Piriou-guzylack and Salmon 2008)
-
(Lunney 2007). Sugerindo assim, que 

os porcos são os melhores modelos para o estudo das consequências da 

isquemia/reperfusão em humanos e de biomarcadores para este insulto 

(Lieberthal and Nigam 2000)-(Simmons et al. 2008) (Figura 4). 

Os suínos têm sido utilizados amplamente em modelos pré-clínicos 

para doenças cardiovascular (Ho et al. 2009), intestinal (Korth U et al. 2003) 

e transplante renal (Jochmans et al. 2011). 

 

Figura 4 - Comparação morfológica entre os rins de humano, porco e rato. Os rins de 

suínos são mais similares aos humanos por apresentarem anatomia multilobular e 

arquitetura multipapilar, diferente dos rins de rato e também dos cachorros e coelhos que 

apresentam anatomia unilobular e arquitetura unipapilar. 
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1.6 METABOLÔMICA 

 A metabolômica é o resultado final da soma de fatores genéticos e 

ambientais e pode ser considerada o maior preditor de fenótipo 

(D’Alessandro et al. 2012). É caracterizada pela identificação de eventos 

bioquímicos globais associados ao sistema celular e biológico (Nicholson et 

al. 1999). Em particular condições (pato) fisiológicas,  a metabolomica é 

capaz de fornecer um diferenciado painel metabólico “fingerprint” 

permitindo uma visão de cenários complexos. 

Distintas mudanças na composição metabólica podem nos fornecer 

uma melhor compreensão da fisiopatologia da doença, e também identificar 

novos biomarcadores para diagnóstico, prognóstico e monitoramento da 

resposta terapêutica (Holmes et al. 1997). 

Há dois métodos principais para a análise metabolômica: a 

espectrometria de massas e a ressonância magnética nuclear (RMN). Apesar 

da espectrometria de massas ser uma técnica muito sensível (limite de 

detecção em pico molar, contra micro molar detectado na RMN) (Noto et al. 

2013), e considerada padrão ouro, os protocolos envolvem grande 

manipulação da amostra, sendo necessárias, muitas vezes, derivações e 

padrões para quantificações e detecções, o que limita o número de 

metabólitos diretamente quantificados (Pasikanti et al. 2008). 

Já a técnica de RMN é uma ótima técnica para análises não invasivas 

com uso de biofluidos (soro, urina) por ser não derivada, não seletiva (todos 

os metabólitos são analisados ao mesmo tempo), não destrutiva (as amostras 

podem ser reaproveitadas para outras análises) e com uso de pequenos 

volumes para análises. A principal vantagem desta técnica é sua análise 

qualitativa e quantitativa baseadas em propriedades químicas das moléculas, 

capazes de diferenciar até moléculas levógiras de dextrogeras (Malet-

Martino and Holzgrabe 2011). 

Recentemente, estudos com RMN têm mostrado potenciais 

biomarcadores em doenças cardiovasculares (Barderas et al. 2011), 

hepáticas (Kalhan et al. 2012) e renais (Serkova et al. 2005)
-
(Gao et al. 

2012) (Sun et al. 2012). 
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Diante deste cenário no aumento da incidência de indivíduos 

portadores de doenças renais crônicas ou agudas, aliado à ausência de um 

ensaio sensível e específico para diagnóstico e monitoramento destes 

pacientes, o presente estudo buscou identificar novos biomarcadores para 

I/R renal através da técnica de RMN a partir de um modelo suíno de 

isquemia e reperfusão controlada. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e 

caracterização de um modelo suíno de I/R renal, seguido da identificação de 

alterações nos perfis metabólicos séricos durante à I/R renal aguda. 

2.1.1 Objetivos específicos 

 I) Desenvolvimento e caracterização de um modelo suíno controlado 

de isquemia/reperfusão renal; 

II) Caracterização dos metabólitos alterados durante a isquemia e 

reperfusão renal. 
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3 MÉTODOS 

3.1 MODELO ANIMAL DE ISQUEMIA/REPERFUSÃO RENAL 

AGUDA 

Para a obtenção do modelo precoce de I/R renal aguda, foram 

selecionadas 5 fêmeas saudáveis de porcos domésticos da espécie Sus scrofa 

domesticus, pertencentes à linhagem MS60 EMBRAPA e provenientes da 

Granja RG, Suzano – São Paulo. Os animais tinham de 8 a 12 semanas de 

vida e peso entre 15 e 20 kg. Esta faixa de idade foi escolhida por não haver 

comprometimento da maturidade com interferências hormonais (4 a 6 

meses) (Smith and Swindle 2006) e também facilitar o manejo dos animais. 

Todo o protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética segundo 

as leis brasileiras (CAPPesq Protocolo 179/11). 

Antes da realização do experimento, os animais foram clinicamente 

avaliados, não demostrando nenhum sintoma associado a doenças. Os 

animais foram aclimatizados por 48 horas para redução do estresse gerado 

pelo transporte dos mesmos e permaneceram 12 horas em jejum. Após a 

indução de I/R, eles receberam água e alimento ad libitum. 

Os animais foram pré-anestesiados com uma injeção intramuscular 

de uma solução contendo hidrocloreto de midazolam (0,5 mg/kg, 

Dormonid®, Roche, Rio de Janeiro, Brasil) e cloridrato de cetamina (8 

mg/kg, Dopalen®, Vetbrand, São Paulo, Brasil). Após 10-20 minutos, os 

animais foram anestesiados, via veia auricular, com tiopentato de sódio 

(12,5 mg/kg, Thiopentax
®
, Cristalia, São Paulo, Brasil). 

O animal foi mantido anestesiado durante toda a cirurgia através de 

intubação orotraqueal (7 a 7,5 mm
3
, Chilecom) acompanhada do anestésico 

volátil isoflurano (1.5% to 2.5% - Isothane
®
 Baxter, Guayama, Porto Rico) 

em 100% de oxigênio (Origami Ergo System - Takaoka). 
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3.1.1  Indução percutânea de isquemia renal aguda 

Para o procedimento cirúrgico, os animais anestesiados foram 

colocados em posição supina. Após a assepsia da região abdominal, um 

cateter de Foley foi suturado na bexiga urinária de cada animal para a coleta 

de amostras de urina. 

Após a assepsia da região inguinal direita, uma bainha vascular 6 

French (F) (Merit Medical’s) foi introduzida por dissecção da veia femoral 

comum direita, seguida pela canulação com um cateter reto da veia cava 

inferior, acima das veias renais, para a coleta sanguínea. Para evitar a 

coagulação sanguínea no cateter, foram administradas 10.000 unidades de 

heparina (Hemofol
®
,
 
Cristalia, São Paulo, Brasil). O cateter foi preso à pele 

dos animais com pontos na parte dorsal. Outra bainha vascular foi 

introduzida por dissecção da artéria femoral comum direita com a 

cateterização da artéria renal direita usando um um cateter-guia 6F e uma 

corda-guia com 0,035” seguida pela injeção de 5mL de contraste iodado 

(diatrizoato de meglumina e diatrizoato de sódio, Pielograf 76%, Bracco, 

Madri, Espanha) e uma angiografia basal para a confirmação da posição do 

cateter. O equipamento utilizado para a fluoroscopia foi o Philips BV 

pulsera. 

Para a oclusão da artéria renal direita, uma corda-guia 0.014” (Merit 

Medical Systems, Inc.,Utah, EUA) foi introduzida, seguida por um cateter-

balão 6F (5x20mm, Cordis M3 PTA dilatation catheter, NJ, USA). O 

tamanho do balão foi selecionado de acordo com o diâmetro e o 

comprimento da artéria renal e inflado até a completa oclusão da artéria 

renal, interrompendo o fluxo sanguíneo do rim direito por 120 minutos. 

Após duas horas da isquemia, o cateter-balão foi lentamente desinflado e o 

fluxo sanguíneo foi restabelecido, confirmado pela infusão de 20mL de 

contraste. O cateter e a corda-guia foram removidos da artéria que em 

seguida foi suturada. Os animais foram monitorados em ventilação 

mecânica até o restabelecimento normal das funções vitais (pelo menos 3 

horas). Durante todo o procedimento uma solução de cloreto de sódio 0,9% 

foi infundida a 170mL/h para evitar a desidratação e lesões renais 

decorrentes do uso do contraste radiológico. 
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3.1.2 Coleta sanguínea e urinária 

Amostras de sangue e urina foram coletadas durante 24h em 

intervalos seriados. As amostras sanguíneas foram coletadas a partir da veia 

cava inferior, próxima às veias renais, em tubo Vacuette® com gel de 

separação para soro (Clot Activator with gel of separation, VACUETTE®). 

Os primeiros 4mL de sangue foram descartados e coletados os posteriores 

5mL. Para evitar a coagulação sanguínea dentro do cateter, 10mL de soro 

eram administrados após as coletas. O sangue foi centrifugado a 2950xG 

por 30 minutos a 4°C, e os soros aliquotados com inibidores de proteases 

(P8340 – Sigma e PMSF) e coquetéis de inibidores de fosfatase (P5726 e 

P0044 - Sigma). Alíquotas foram estocadas a -80°C para análises 

posteriores ou mantidas a 4ºC para a dosagem de creatinina e uréia. 

A urina foi coletada em um coletor de urina sistema aberto, do qual 

eram coletados 50mL de urina por período, sendo descartada a urina 

restante. Os tubos com as amostras de urina também foram centrifugados a 

2950xG por 30 minutos para a retirada de debris celulares e estocados em 

freezer -20°C. 

Todo o procedimento cirúrgico e as coletas sanguíneas e urinárias 

foram realizadas e aliquotadas em material estéril. 

As coletas sanguíneas foram feitas antes do procedimento de indução 

de isquemia (0), durante a isquemia (15, 30, 60, 90 e 120 minutos de 

oclusão) e após o início da reperfusão (135, 150, 180 minutos, e em 

intervalos de 60 minutos até 24 horas a patir do início de reperfusão), Figura 

5. 

 

Figura 5 - Períodos das coletas sanguíneas e urinárias. Foram feitas coletas antes do 

procedimento de indução de isquemia (0 minutos), durante a isquemia (15, 30, 60, 90 e 120 

minutos) e após o início da reperfusão (135, 150 e 180 minutos e em intervalos de 60 

minutos até completar 24 horas após o início de reperfusão). Os rins foram explantados 

após as 24h de reperfusão. Os tempos representativos da resposta a isquemia/reperfusão, 
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baseados no perfil de creatinina sérica estão representados pelas setas cinzas. Estes tempos 

foram selecionados para as análises de metabolômica sérica e dosagens bioquímicas 

urinárias. 

 Após 24 horas de reperfusão, o animal foi novamente pré-anestesiado 

com a mistura de hidrocloreto de midazolam (0,5 mg/kg; Roche), e 

cloridrato de Cetamina (8 mg/kg, Vetbrands), seguido de uma dose elevada 

do tiopentato de sódio (30 mg/kg; Cristalia) e injeção intravenosa de 20 a 

30mL de cloreto de potássio 0,9% para que viessem a óbito. 

3.1.3 Dosagem de creatinina e uréia 

 Para avaliação da resposta da função renal durante o procedimento de 

I/R renal, a creatinina e a uréia séricas foram dosadas em cada uma das 

amostras sanguíneas. As dosagens foram realizadas no laboratório central 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP através dos 

métodos colorimétrico cinético (método Jaffé) e cinético automatizado (UV 

UREASI/GLDH), respectivamente. 

 Os animais foram classificados com LRA de acordo com AKIN 

(Mehta et al. 2007), no qual o primeiro estágio da LRA é definido por um 

aumento nos níveis de creatinina superior ou igual a 150% do valor basal. 

 Com base na concentração de creatinina sérica, foram selecionados os 

seguintes tempos representativos para análise metabólica do soro e análises 

urinárias: Pré isquemia (0), Isquemia (60 minutos), Pós reperfusão (0,5h – 

150 minutos), Pós reperfusão (6h - 480 minutos) e Pós reperfusão (11h – 

780 minutos), figura 3. 

3.1.4 Análise Histopatológica 

 Após as 24 horas da reperfusão do rim direito, foram retirados os dois 

rins para caracterização morfológica do modelo de I/R renal. Após registros 

macroscópicos, secções de córtex e medula foram fixados em 

paraformaldeído 4% por 48 horas (com trocas de paraformaldeído a cada 

24h devido à grande quantidade de sangue). 

O material foi colocado em cassetes histológicos e processado em 

um ciclo de 12 horas para desidratação, diafanização e parafinização (Leica 

TP1020 - Leica) com 2 banhos de uma hora de álcool 95%, 4 banhos de 
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álcool 100% e 3 banhos de citrisolv e paraplast 58°C. Os blocos foram 

mantidos a -20°C para facilitar os cortes no micrótomo. Foram feitos cortes 

de 5μm de espessura e colocados em lâminas silanizadas ou com carga 

elétrica para uma melhor aderência dos cortes. 

Para a caracterização de lesão renal após a I/R, foi feita uma 

coloração de Hematoxilina-Eosina e Ácido periódico de Schiff (PAS - 

EP12-20014 - Erviegas) segundo recomendações do fabricante. As análises 

foram feitas por um patologista renal experiente que não conhecia o estudo, 

(teste cego), através da microscopia de luz. Devido à I/R afetar 

primordialmete o córtex renal logo acima da medula, secções deste foram 

examinadas quanto a perda da borda em escova e do formato do túbulo 

proximal, restos celulares intratubulares e dilatação tubular, características 

estas da NTA. Foram analisadas lâminas de córtex isquêmico e 

contralateral, sendo analisados todos os campos, com áreas de 

aproximadamente 2 cm
2
. Foi realizado análise semiquantitativa de NTA em 

intervalos de 10-25%, 26-50% e 51-100% de acordo com a porcentagem de 

necrose na área analisada. 

3.1.5 Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) 

 A dosagem sérica da NGAL foi feita através do kit de ELISA 

específico para porco (Kit 044, LOD 1 pg/mL, Bioporto, Gentofte, 

Dinamarca), segundo recomendações do fabricante. 

3.1.6  Excreção proteica 

 A excreção urinária proteica foi quantificada através do kit Sensiprot 

(Labtest) segundo a recomendação do fabricante e analisada 

qualitativamente através de eletroforese SDS-PAGE (10%), com posterior 

marcação por prata (Proteosilver Plus kit- Invitrogen). Foi submetido a 

eletroforese o volume de urina correspondente a 10µg de creatinina de cada 

amostra. Albumina de soro bovino (BSA), 2ug, foi utilizada como controle 

positivo. 
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 Para todas as análises foram feitos os pontos representativos: Pré 

isquemia (0), Isquemia (60 minutos), Pós reperfusão (0,5h – 150 minutos), 

Pós reperfusão (6h - 480 minutos) e Pós reperfusão (11h – 780 minutos). 

3.1.7 Gasometria 

 A medida de pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) e as 

concentrações de sódio, potássio e cloreto no soro e na urina foram 

realizadas por meio de gasometria utilizando Radiometer ABL800Flex 

(Radiometer Medical, Bronshoj, Demmark). O bicarbonato urinário foi 

calculado pela equação de Handerson-Hasselbach - pH=pKaH2CO3+log10 - 

([HCO3
-
]/[H2CO3]. 

3.1.8 Nitração proteica 

Com o objetivo de avaliar de maneira indireta o estresse oxidativo 

gerado pela I/R renal, as proteínas nitradas séricas foram quantificadas 

através do kit de antinitrotirosina por ELISA sandwich (Eastbiopharm – 

China) segundo recomendações do fabricante. 

 Para a análise da nitração de proteínas totais na urina foi necessário 

concentrá-las. Em filtros com cut-off de 3kDa (Amicon, Merck Millipore) 

foi adicionado 4mL de urina e centrifugado a 3005xG por 30 minutos a 4ºC. 

As proteínas retidas pelo filtro (concentradas 3 vezes) foram então 

utilizadas para análise de Dot-Blot. As amostras representativas de urina 

(2μL) - pré isquemia (0), durante isquemia (60 minutos) e reperfusão (135, 

180, 1080 minutos) foram aplicadas na membrana de nitrocelulose. Como 

controle da reação, foram utilizados 2μL de BSA nitrado (controle positivo) 

e 2μL de BSA (controle negativo). Após a secagem, a membrana foi 

bloqueada por 40 minutos com uma solução de bloqueio: 5% de leite 

desnatado em pó diluído em tampão PBST (140 mM de NaCl, 2,7 mM de 

KCl, 10 mM de Na2HPO4 e 1,8 mM de KH2PO4) e adicionado 0,1% de 

Tween 20 – PBST 0,1%. A membrana foi lavada 3 vezes por 5 minutos 

com PBST 0,1% e incubada 2 horas sob agitação em temperatura ambiente 

contra o anticorpo policlonal nitrotirosina (Millipore #06-284), na 

concentração 0,7µg/mL (diluído na solução de bloqueio). A membrana foi 
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lavada com PBST 0,1%, por 3 vezes durante 5 minutos e em seguida 

colocada sobre agitação por 1 hora a temperatura ambiente com anticorpo 

secundário anti-IgG de coelho marcado com fosfatase alcalina (816122, 

ZYMED) na concentração de 0,33mg/mL. Novamente a membrana foi 

lavada com PBST 0,1% por 3 vezes durante 5 minutos e revelada com 

NBT/BCIP (Ref. 00-2209 - Invitrogen). A quantificação dos pixels foi feita 

pelo programa ImageQuant TL (GE). As mesmas amostras foram dosadas 

por Bradford (BioRad #500-0001) para quantificar a concentração total de 

proteínas. A concentração de proteínas nitradas foi corrigida pela 

concentração total de proteínas e creatinina de cada amostra. 

3.2 METABOLÔMICA 

3.2.1  Purificação das amostras de soro 

Devido à presença de uma grande quantidade de proteínas no soro, 

foi necessária a desproteinização da amostra para a melhor análise dos 

metabólitos através de filtração. Primeiramente, os tubos de 1,5mL com 

filtro de 3KDa (Amicon, Merck Millipore) foram lavados 4 vezes com 

500μL água MilliQ por 30 minutos a 18620xG para retirada de todo o 

resíduo de glicerol. Em seguida foram adicionados 350μL de soro em cada 

tubo com filtro, e centrifugados por 2 horas a 13680xG a 4°C. O material 

retido foi descartado e o volume filtrado (contendo os metabólitos) foi 

armazenado a -80°C até a análise de RMN no Centro Nacional de Pesquisa 

em Energia e Materiais (CNPEM) no Laboratório Nacional de Biociências 

(LNBio) em Campinas. 

3.2.2  Preparo das amostras para a análise na Ressonância Magnética 

Nuclear de Hidrogênio (H¹ RMN) 

 Tampão fosfato 1M com Trimetilsilil Propionato (TSP) 5mM 

(pH=7,4) 

Após o preparo do tampão fosfato 1M, foi adicionado a ele como 

referência interna da amostra, Trimethylsilyl propionate 5mM (TSP). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trimethylsilyl_propionate
http://en.wikipedia.org/wiki/Trimethylsilyl_propionate
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Devido à baixa solubilidade, o tampão com TSP foi deixado em banho 

maria até a sua completa diluição.  

Primeiramente, os tubos foram tratados com metanol para evitar 

aderência das amostras com o plástico. Foram adicionados aos 200μL de 

filtrado de soro, 60μL do tampão fosfato de sódio 1M para equilíbrio do pH, 

com TSP 5mM como padrão interno, 60μL de água deuterada (Deuterium 

oxide, 99% Sigma) para o ajuste do campo magnético e 280uL de água 

MilliQ. Após a homogeneização, foi verificado o pH, que deveria estar 

próximo a 7,0. Os 600μL de amostra foram transferidos para tubos especiais 

de RMN. 

3.2.3 Aquisição de dados 

3.2.3.1  Ajuste do aparelho 

Para as análises de metabolômica foi utilizado o aparelho de 

Ressonância Magnética Nuclear Agilent, Inova AS 600MHz, equipado com 

sonda criogênica. Os metabólitos foram avaliados pelo método de uma 

dimensão (1D), sendo a frequência de ressonância para o próton de 

599.844MHz.  

Antes da análise das amostras, foi feita uma sequencia de pulso para 

saturação da água com irradiação solvente no intervalo de relaxamento (4 

segundos) e tempo de mistura (100 milisegundos). Os espectros foram 

adquiridos usando 256 scans, com pontos de 64k, janela de 8000Hz, tempo 

de aquisição de 4 segundos e um total de pulsos no intervalo da reciclagem 

de 5,42 segundos. O “Shimming” foi aprimorado, ou seja, a resolução do 

sinal foi melhorada ao otimizar a homogeneidade do campo magnético por 

ajustes nos eixos espaciais x, y e z da amostra dentro da sonda, para que 

todos os campos da amostra se situassem no mesmo campo magnético. 

Como referência interna foi utilizado o TSP. 

3.2.3.2  Análise das amostras 

As amostras preparadas foram colocadas na RMN e seus espectros 

obtidos. Foram analisados os inibidores de protease adicionados no soro e 

urina (inibidores de fosfatase e protease) e os medicamentos utilizados na 

cirurgia, para posterior exclusão do espectro. Os  decaimento de livre 
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indução (FIDs do inglês free induction decays) adquiridos foram 

multiplicados pela função exponencial correspondente a 0,3 Hz do 

alargamento da linha antes da transformada de Fourier. Todas as fases e 

linhas de base foram corrigidas manualmente e os metabólitos de todas as 

amostras foram identificados e quantificados utilizando o processador e a 

biblioteca metabólica do programa Chenomx NMR suíte 7.6 (Chenomx Inc, 

Edmoton, Alberta, Canadá). Esta versão da biblioteca do Chenomx contém 

304 componentes espectrais gerados pela RMN. 

3.2.4 Análise estatística 

Para a verificação da normalidade das variáveis continuas foi 

aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente, foi feita a análise de 

variancia (ANOVA - One-way) para medidas repetidas com post hoc de 

Bonferroni, para as analises bioquímicas de caracterização do modelo de 

I/R renal; e teste ‘t‘ de Student pareado para análises de diferença de 

expressão proteica por western blot. Para ambas as análises foi adotado 

como significância p<0,05. Os valores foram apresentados como 

média±erro padrão da média e os gráficos feitos no software GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software Inc, San Diego, CA). 

A concentração dos metabólitos foi normalizada pelo z-score dentro 

dos valores apresentados pelo próprio animal nos diversos tempos, ou seja,  

foi feita a subtração da média de cada metabólito da concentração em mM 

encontrada, seguida pela divisão pelo desvio padrão. Os valores 

normalizados foram dividos em quintis e aplicado um valor corresponde ao 

número do quintil. As médias destes  valores foram utilizadas para a geração 

de mapa de calor (figura 6). 
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Figura 6 - Fluxograma da análise estatística por quintil. Os valores séricos em milli Molar 

(mM), por exemplo da creatinina, foram normalizados dentro dos valores apresentados pelo 

próprio animal nos diversos tempos (0, 60, 150, 480, 780 minutos). Foi feita a subtração da 

média para cada valor, seguida pela divisão pelo desvio padrão. Os valores normalizados 

obtidos foram colocados em ordem crescente e feita a divisão por quintil. Cada quintil 

recebeu um score (1 a 5) e a média destes scores foram usadas para a ilustração por mapa 

de calor. Esta análise foi feita para cada metabólito identificado na análise por RMN. 

 

 Análise de componente principal (PCA) e análise de discriminantes 

dos mínimos quadrados parciais (PLS-DA) foram feitas para identificação 

de metabólitos que contribuíram para discriminação dos cenários clínicos 

(isquemia e reperfusão). 

A análise de PCA é um método não supervisionado objetivando 

encontrar a direção que melhor explica a variância em um grupo de dados 

(x) sem referência à classe (y). Já o PLS-DA é um método supervisionado 

que usa múltiplas técnicas de regressão multivariada para extrair, via 

combinação linear de variáveis originais (x), a informação que pode 

predizer os membros de cada classe (y). 

Para avaliar a significância da discriminação das classes, foi feito um 

teste de permutação. Para minimizar a possibilidade de a separação 

observada ser dada ao acaso, foi feito um teste de permutação usando o 

numero ótimo de componentes determinado pela validação cross (LOOCV - 

leave one out cross validation). Este método envolve repetir 1000 vezes a 

retirada de um membro da classe e colocá-lo novamente no modelo com 
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diferentes randomizações, usando o teste de distância de separação (B/W). 

Quando a separação das classes não é ao acaso, temos que p<0,05. 

 Para ranquear os metabólitos, baseado em sua importância em 

distinguir as classes, analisamos a variável de importância na projeção 

(VIP). Metabólitos com altos valores no eixo x e y são melhores para 

distinção das classes. As análises multivariadas de PCA e PLS-DA foram 

feitas no MetaboAnalyst (www.metaboanalyst.ca), assim como os gráficos 

obtidos com estas análises (Xia et al. 2012) (Xia et al. 2009). 

3.2.5  Análise de biologia de sistemas 

 Após a análise estatística, os metabólitos responsáveis pelas 

separações das classes foram analisados em dois softwares para análise de 

vias metabólicas: MetaCore versão 6.14 (HTTP://portal.geneco.com) e 

Ingenuity Pathway Analysis (Ingenuity systems Inc., Redwood City, CA, 

EUA)(HTTP//www.ingenuity.com). 

 As analises feitas no Metacore foram processadas usando o 

algoritmo shortest-path. As vias foram visualizadas graficamente através de 

nós representando os metabólitos e setas representando a interação com 

estes metabólitos. Usando este processo, vias hipotéticas foram construídas 

entre os metabólitos diferenciais e o banco de dados do Metacore. O 

enriquecimento do processo biológico foi baseado em um teste 

hipergeométrico e mapas de vias relevantes foram, então, priorizados de 

acordo com a sua significância estatística. Análise similar foi gerada pelo 

Ingenuity, no entanto este associou além de metabólitos, proteínas e fatores 

de transcrição. 

3.2.6 Western blot 

Para a extração de proteínas nucleares do córtex renal, coletado após 

24 horas de reperfusão, foi utilizado o protocolo adaptado de (Kiroycheva et 

al. 2000). Inicialmente foi pesado setenta e cinco miligramas de córtex renal 

tanto do contralateral quanto do isquêmico, e lavado duas vezes com 500µL 

de PBS para retirar o excesso de sangue contido nos mesmos. Em seguida 

acrescentamos 700µL do tampão de extração I (10mM TrisHCl – pH 7,5, 

http://portal.geneco.com/
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1,5mM MgCl2, 10mM KCl, 2mM de Dithiothreitol – DTT, 20% de glicerol, 

inibidores de proteases (P8340 – Sigma e PMSF) e coquetéis de inibidores 

de fosfatase (P5726 e P0044 - Sigma)) e homogeinizamos no Dounce. Foi 

centrifugado por 10min a 10621xG a 4ºC e descartado o sobrenadante de 

proteínas citoplasmática. Ao pellet, foi adicionado o tampão de extração II 

(20mM TrisHCl – pH 7,5, 1,5 mM MgCl2, 0,42mM KCl, 2mM de 

Dithiothreitol – DTT, 20% de glicerol, inibidores de proteases (P8340 – 

Sigma e PMSF) e coquetéis de inibidores de fosfatase (P5726 e P0044 - 

Sigma)). Após a homogeinização manual, foi centrifugado por 30min a 

10621xG a 4ºC. O sobrenadante composto pelas proteínas nucleares de 

interesse foi coletado. A quantificação proteica foi feita por método 

Bradford. 

Foi feito um gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, onde foram 

analisadas 50µg de proteínas totais. Em paralelo às proteínas, foram 

inseridos no gel dois padrões de peso molecular (BioRad Kaleidoscope 

#161-0324) e (MagicMark XP Western Protein Standard, Novex #LC5603). 

Após a migração das proteínas no gel, as proteínas foram transferidas para 

uma membrana de PVDF (GE HybondP #25006567) no sistema submerso 

por 6 horas em 500mA a 4°C. Após a transferência, a membrana 

permaneceu por 30min a 37°C para secagem. Em seguida, a membrana foi 

bloqueada por 1 hora com 5% de leite desnatado em pó diluído em tampão 

PBST 0,1%. Após 3 lavagens com PBST 0,1%, parte da membrana foi 

incubada com anticorpo monoclonal de coelho anti-huntingtina para região 

n-terminal (Abcam #ab109115) e parte com anticorpo policlonal de coelho 

anti-GAPDH (Abcam #ab22555), ambos por 16 horas a 4°C sob agitação na 

diluição recomendada pelo fabricante, diluído em 5% BSA diluído em 

PBST 0,1%. Após seguidas lavagens, a membrana foi incubada por 1 hora 

com anticorpo policlonal anti-IgG de coelho feito em cabra conjugado com 

HRP (Sigma #A0545), lavada novamente e revelada pelo método de 

quimioluminescência (ECL). As bandas foram quantificadas pelo programa 

Image J. 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE I/R RENAL 

4.1.1 Avaliação do procedimento de isquemia/reperfusão renal 

A duração da cirurgia foi de 64 ± 9 minutos, desde a localização 

arterial até a sutura da pele do animal. Através das imagens angiográficas 

foi possível avaliar todo o procedimento de I/R. No início do procedimento 

foram obtidas imagens dos rins direito (Figura 7A e B), nas quais foi 

possível observar a completa irrigação do órgão antes da isquemia, sem 

nenhuma obstrução. Posteriormente, foram captadas imagens após a 

introdução do cateter-guia, já na porção proximal da artéria renal direita 

(Figura 7C). Com o cateter guia posicionado, pode-se observar o cateter 

balão ocluindo totalmente a artéria renal, confirmando a isquemia total do 

rim direito, sem irrigação por vasos ramificados (Figura 7D e E). Após 120 

minutos de oclusão, para confirmar a reperfusão, uma última imagem foi 

feita mostrando o retorno do fluxo sanguíneo para o órgão (Figura 7F). 

Nenhum espasmo significante, capaz de continuar obstruindo o fluxo renal, 

foi observado na artéria após a deflação do balão (seta branca na Figura 7F). 

Durante todo o procedimento, os animais foram monitorizados, não havendo 

alterações na frequência cardíaca ou na saturação do oxigênio. 
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Figura 7 - Imagens angiográficas do sistema renal direito suíno obtidas durante 

procedimento de isquemia/reperfusão. A) Angiografia da artéria renal direita pré-isquemia 

demonstrando total vascularização do órgão. B) Angiografia da artéria renal direita pré-

isquemia com total vascularização parenquimal do rim. C) Uma  corda-guia de 0,014” foi 

introduzida dentro da artéria renal direita,. D) Um catete-balão 5x20mm foi inflado na 

porção proximal da artéria renal direita para total oclusão do fluxo renal por 120 minutos. 

E) Angiografia da aorta abdominal confirmando a isquemia, com completa ocusão da 

artéria renal, sem vascularização.F) Angiografia final da aorta abdominal e artérias renais, 

mostrando a reperfusão renal com um pequeno espasmo na porção distal da artéria após a 

retirada do balão (seta branca), mas sem interferência na reperfusão. Note em todas as 

imagens um cateter localizado dentro da veia cava inferior acima das veias renais. 

 

4.1.2 Análise morfológica 

A morfologia apresentada pelos rins foi heterogêna entre os animais, 

tanto para o rim isquêmico quanto para contralateral. Os rins isquêmicos 

não apresentaram alterações no tamanho do órgão, apresentaram, em média, 

8,5 cm de altura e 5,0 cm de largura e, exceto para o animal 1, apresentaram 

necrose na parte inferior ou medial em diferentres graus. Já os rins 

contralaterais apresentaram o mesmo tamanho dos rins isquêmicos, exceto 

para os animais 4 e 5 em que os rins apresentaram, aproximadamente, 10 cm 

de altura e 4,8 cm de largura, uma diferença anatômica entre os animais 

(figura 8). 
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Figura 8 - Morfologia dos rins dos animais que sofreram I/R. A) Animal 1; B) Animal 2; 

C) Animal 3; D)Animal 4; E) Animal 5. Os rins do lado esquerdo são os que sofreram 

isquêmia e os do lado direito, os contralaterais. Exceto para o animal 1, apresentaram 

necrose na parte inferior ou medial em diferentes graus. Já os rins contralaterais 

apresentaram o mesmo tamanho dos rins isquêmicos, exceto para os animais 4 e 5. 

 

4.1.3 Avaliação histolopatológica  

A partir de análises histológicas não foram identificadas mudanças 

estruturais no rim contralateral (Figura 9A). No entanto, o rim isquêmico 

apresentou áreas típicas de NTA e/ou áreas com necrose hemorrágia ou 

branca (exceto animal 1) (Figura 9B-C). Foram identificadas alterações 

morfológicas como: perda da borda em escova dos túbulos proximais, perda 

da estrutura celular dos túbulos, dilatação de túbulos proximais e resto de 

células no interior dos túbulos no rim isquêmico (Figure 9D). 

A NTA foi identificada entre 10-25% dos campos corticais 

representativos do animal 1 e entre 51 a 100% nos outros animais (figura 

9B-E), demonstrando que o modelo tipicamente apresenta uma taxa 

importante de lesão. 
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Figura 9 - Avaliação histopatológica dos córtices renais. Gráfico indicando a porcentagem 

de área de córtices renais analisados com NTA. A) Rim contralateral sem o insulto 

isquêmico e sem NTA. B) NTA em 10-25% do córtex renal isquêmico do animal 1. C) 

Necrose branca e NTA em mais de 51% do córtex renal. Representativo dos animais 

P2,P3,P4 e P5. Coloração por ácido periódico de Schiff (PAS), magnitude de 50X. D) 

Caracterização de NTA em maior aumento. Note as alterações tubulares como restos 

celulares intratubulares (*) e perda da borda em escova ( ). Coloração por hematoxilina-

eosina, magnitude de 200X. E) Quantificação da porcentagem de NTA em rins isquêmicos 

de diferentes animais (P1, P2, P3, P4, P5). Necrose tubular aguda (NTA). 

 

4.1.4 Creatinina e uréia séricas 

As dosagens das concentrações de creatinina e uréia séricas foram 

feitas para avaliar a função renal dos animais. Em todos os animais foi 
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observado um aumento significativo tanto da creatinina, quanto da uréia 

sérica após a isquemia, logo no início da reperfusão (figura 10). Ambas 

chegaram ao platô dentro das 24h, não mostrando tendência de subida após 

este período. 

 

Figura 10 - Valores das concentrações de uréia e creatinina séricas dos animais antes e 

após indução de isquemia/reperfusão. A uréia e a creatinina foram dosadas em todos os 

momentos: pré-isquemia (0), durante a isquemia (1 a 120min) e durante a reperfusão (135 a 

1560min). A concentração de ambas aumentaram significamente comparadas ao tempo pré-

isquemia. A) Valores de uréia sérica plotados individualmente (mg/dL) durante todo o 

experimento; B) Valores de creatinina sérica plotados individualmente (mg/dL) durante 

todo o experimento (mg/dL); C) Média±erro padrão da média dos valores de uréia sérica 

para todos os animais (mg/dL); D) Média±erro padrão da média dos valores de creatinina 

sérica para todos os animais (mg/dL). Análise para medidas repetidas (ANOVA) com 

*p<0,05 (n = 5) em relação ao valor basal. 

 

No entanto, baseado na nova definição do AKIN (Mehta et al. 2007) 

para diagnóstico de LRA (creatinina acima de 150% do valor basal), a 

maioria dos animais sujeitos a I/R renal não foi classificada como portador 

de LRA. Esses resultados não corroboram os dados encontrados na análise 

histopatológica (Figura 9). As análises percentuais do aumento da creatinina 

foram plotadas em um gráfico de taxa de creatinina, independentemente do 

tempo de coleta (figura 11). Apenas alguns pontos coletados dos animais 3 e 

4 apresentaram valores acima dos da referência para o diagnóstico de LRA. 
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Figura 11 - Análise percentual do aumento na creatinina sérica em relação ao valor basal, 

independente do tempo de coleta. A linha sob a sigla LRA indica o valor limite do aumento 

de creatina em 48h para uma função renal normal. Acima deste valor (150% em relação ao 

valor basal) o indivíduo é diagnosticado como tendo lesão renal aguda (LRA) segundo 

AKIN (Mehta et al. 2007). Note que apenas os animais 3 e 4 apresentaram creatinina sérica 

acima de 150%, sendo classificados com LRA. 

 

4.1.5 NGAL sérica 

Como promissora candidata a biomarcador de lesão renal, a 

concentração da NGAL sérica foi dosada.  No entanto, verificamos que, 

para o modelo desenvolvido no presente projeto, esse marcador foi mais 

tardio que a creatinina e a uréia séricas. Dois perfis estatisticamente 

diferentes foram observados: 1) durante a isquemia, houve redução da 

concentração de NGAL sérica; e 2) após a reperfusão a concentração foi se 

elevando acima do valor basal (pré-isquemia), porém apenas a partir de 12 

horas de reperfusão. Neste período a NGAL sérica começou a apresentar 

diferença significativa comparada a isquemia (Figura 12). 

 

Figura 12 - Concentração sérica de Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) no 

soro dos animais ao longo do tempo de isquemia e reperfusão. A) Valores de concentração 

da NGAL (ng/mL) ao longo do tempo de coleta. B) Diferença da concentração dos valores 

pós isquemia em relação ao basal (pré-isquemia), destacando a redução estatisticamente 

significativa da NGAL durante a isquemia e o aumento após a reperfusão. Os valores foram 



49 

 

 

 

apresentados em média±erro padrão da média. Análise para medidas repetidas (ANOVA) 

*p<0,05 para comparação com o valor basal e #  p<0,05 para comparação com os valores 

durante a isquemia (n=5). 

 

4.1.6 Nitração proteica – estresse oxidativo 

 A I/R gerada por único insulto via cateter balão, assim como em 

outras isquemias, aumentou o estresse oxidativo. Uma maneira indireta de 

quantificar o estresse oxidativo é através da quantificação de nitração 

proteica. Sistemicamente, foi observado um aumento significativo das 

proteínas nitradas totais após a reperfusão no soro (Figura 13 A e B). 

Interessantemente, houve um aumento durante a isquemia com valor 

significativo, comparado ao basal, na excreção de proteínas nitradas durante 

o início da reperfusão. Após este período a nitração proteica retorna aos seus 

valores basais (Figura 13C). O aumento de proteínas nitradas na urina 

durante a isquemia vai em concordância com a diminuição destas no soro. 
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Figura 13 - Análise de estresse oxidativo através de quantificação de concentração de 

proteínas nitradas séricas e urinárias durante a isquemia e reperfusão. A) Concentração de 

proteínas nitradas totais no soro (nM) demonstrando o aumento após reperfusão. B) 

Diferença entre os tempos pós isquemia e basal (pré-isquemia), destacando o aumento pós 

reperfusão. C) Aumento do estresse oxidativo renal durante a isquemia caracterizado pelo 

aumento na excreção de proteínas nitradas normalizada pela concentração de creatinina 

urinária (n=4). Todos os valores foram apresentados como média±erro padrão da média 
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com aumentos estatisticamente significativos. Análise para medidas repetidas (ANOVA) p 

< 0,05, sendo * comparado ao valor basal. 

 

4.1.7 Excreção de proteínas e glicose 

 

Após a isquemia, foi verificado um aumento da excreção de proteína 

e glicose na urina (Figura 14). A excreção de proteínas totais mostrou um 

aumento significativo com pico em 360 minutos após a oclusão da artéria 

renal, diminuindo a níveis basais após 18 horas de reperfusão (Figura 14 A). 

Não só a quantidade de proteínas na urina, mas também o padrão de 

proteínas urinárias excretadas foi alterado após a oclusão. Curiosamente, 

proteínas maiores do que albumina foram observadas após isquemia (Figura 

14 B). Enquanto isso, a excreção urinária de glicose apresentou o mesmo 

padrão de proteínas nitradas, com um aumento significativo durante a 

isquemia e início da reperfusão, atingindo um pico máximo em 360 minutos 

após a oclusão da artéria renal (Figura 14 C). Apesar dos níveis de glicose 

apresentarem uma posterior queda até as 18 horas de reperfusão, eles não se 

restabeleceram a níveis basais até o último ponto avaliado. 
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Figura 14 - Análise da excreção urinária de proteínas e glicose. A) Razão da concentração 

de proteinas por creatinina (n=5) observando um aumento da excreção de proteínas em 360 

minutos B) Padrão de proteínas urinárias em SDS-PAGE. As bandas mais escuras são 

bandas de albumina (69KDa), observação confirmada pelo uso do padrão BSA, (bovine 

serum albumin, 2µg). Nota-se uma alteração do perfil de tamanho das proteínas excretadas 

após isquemia/reperfusão. C) Razão entre concentrações de glicose e creatinina (n=4). As 

excreções de proteínas e glicose aumentaram significativamente com a isquemia. Os 

valores foram apresentados como média±erro padrão da média. Análise para medidas 

repetidas (ANOVA); p < 0,05.* comparado ao valor basal. 
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4.1.8 Fração de excreção de íons  

Após a isquemia, foi observado um aumento na fração de excreção 

de íons. A fração de excreção de sódio aumentou de forma significativa no 

início da reperfusão, retornando aos valores basais após 360 minutos de I/R 

(Figura 15A). Da mesma forma, a fração de excreção de potássio aumentou 

significativamente após a isquemia, porém de forma mais tardia (360 

minutos após a oclusão da artéria renal; Figura 15B). Como esperado, a 

fração de excreção de cloreto e a relação bicarbonato/creatinina seguiu o 

mesmo padrão do íon sódio (Figura 15C-D). Como uma consequência da 

excreção de bicarbonato, o pH da urina também aumentou no início da 

reperfusão (Figura 15E). 

 

Figura 15 - Análise bioquímica da excreção de íons durante a isquemia e reperfusão. A) 

Fração de excreção de sódio (FeNa
+
) com um evidente aumento após isquemia e retorno 

dos valores basais na reperfusão. B) Fração de excreção de potassio (FeK
+
) com aumento 
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tardio após isquemia/reperfusão. C) Fração de excreção de cloreto (FeCl
-
) apresentando o 

mesmo perfil identificado na fração de excreção de Na
+
. D) Excreção de bicarbonato 

(HCO3
-
) normalizado por creatinina, ainda mantendo o mesmo padrão dos demais íons. E) 

Medida de pH urinário, com um leve aumento durante a isquemia. Todas as análises 

apresentaram diferença estatisticamente significativa. Os valores foram apresentados como 

média±erro padrão da média. Análise para medidas repetidas (ANOVA); p < 0,05 (n=5). * 

comparado ao valor basal. 

4.2 METABOLÔMICA 

4.2.1 Identificação e seleção de metabólitos alterados pela I/R renal. 

 Através da técnica de RMN 600 MHz, foram obtidos espectros 

representativos das amostras séricas em diferentes tempos da isquemia e 

reperfusão, como exemplificado na figura 16.  

 

Figura 16 - Representação de espectros de 600MHz H1 RMN com o perfil de metabólitos 

típicos encontrados nas amostras de soro dos animais. Nota-se a diferença das 

concentrações de alguns metabólitos (seta em azul) no decorrer do processo de 

isquemia/reperfusão. A) Espectro de metabólitos pré-isquemia. B) Espectro com 

metabólitos durante a isquemia. C) Espectro com metabólitos após 11 horas de reperfusão. 

 

Os espectros de RMN obtidos das amostras de soro foram analisados 

no software Chenomx NMR versão 7.6 (Chenomx Inc., Edmonton, 

Canadá). De acordo com a literatura e a biblioteca de 600MHz deste 

software, 55 metabólitos foram identificados no soro de todos os animais 

(Figura 17). Como podem ser observado nas figura 17, a lista dos 
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metabólitos mais abundantes e que foram identificados na maioria das 

amostras, inclui alcoois, amidas, aminas, ácido orgânico, éster, componentes 

alimentícios e medicamentosos, açúcares e principalmente aminoácidos e 

seus derivados. 

 

Figura 17 - Representação por mapa de calor dos 55 metabólitos encontrados no modelo de 

isquemia/reperfusão renal. O retângulo azul destaca os metabólitos que aumentaram a 

concentração (valores de cada animal normalizados) após 60 minutos da isquemia. Os 

valores de concentração variam em uma escala de menor concentração, em verde, até os 

metabólitos mais concentrados, em vermelho. 

 

 Após a normalização dos metabólitos encontrados, foram calculados 

os quintis e a média dos valores, os quais foram representados 

individualmente em ordem de expressão relativa (mapa de calor) para os 

diferentes pontos: pré isquemia, isquemia, pós reperfusão (0,5h), pós 

reperfusão (6h) e pós reperfusão (11h) (Figura 18). 
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Figura 18 - Representação por mapa de calor dos 55 metabólitos encontrados no modelo de 

isquemia/reperfusão renal (I/R) após a divisão por quintil. Os metabólitos em letras 

maiúsculas vermelhas destacam os metabólitos escolhidos como candidatos a 

biomarcadores de I/R devido ao aumento rápido da concentração destes durante a isquemia 

com posterior queda após a reperfusão (L-glutamato, L-serina, N-isovaleroilglicina, L-

metionina, L-prolina, 2-aminobutirato e colina). A creatinina também foi selecionada para 

futuras comparações em painel metabólico. Os valores de concentração variam dos menos 

concentrados, em verde, até os mais concentrados, em vermelho. 

 

Os candidatos a biomarcadores de isquemia foram selecionados 

baseados no rápido aumento, ou queda, logo após o início da isquemia e 

retorno às condições basais após reperfusão. Além disso, a creatinina 

também foi selecionada para futuras comparações em painel metabólico. 

Assim, oito metabólitos foram escolhidos para análise estatística e análise 
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de sistema biológico de acordo com seus perfis. Os metabólitos 

selecionados foram: L-glutamato (HMDB00148), L-serina (HMDB00187), 

N-isovaleroilglicina (HMDB00678), L-metionina (HMDB00696), L-prolina 

(HMDB00162), 2-aminobutirato (HMDB00452), colina (HMDB00097) e 

creatinina (HMDB00562). As mudanças nos níveis metabólicos foram 

representadas pela análise do mapa de calor usando o programa 

Metaboanalyst (figura 19) na determinação de padrões metabólicos entre os 

momentos pré-isquemia, isquemia e os diferentes tempos de reperfusão. A 

cor de cada célula representa no mapa de calor uma concentração 

metabólica, indicando diferentes padrões metabólicos entre os momentos. 

 
Figura 19 - Mapa de calor dos 8 metabólitos selecionados devido a diferenças nas 

concentrações metabólicas dos momentos pré isquemia, isquemia e reperfusão. Os valores 

de concentração variam dos menos concentrados, em verde, até os mais concentrados, em 

vermelho. 

 

http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00148
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00187
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00678
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00696
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00162
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00452
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00097
http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB00562
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4.2.2 Análise multivariada dos metabólitos alvos 

A análise estatística foi iniciada com uma análise de componentes 

principais (PCA) para os metabólitos selecionados, porém somente com esta 

análise não foi possível separar os momentos pré-isquêmico, isquêmico e os 

vários tempos pós-reperfusão. Em seguida foi realizada uma análise 

multivariada PLS-DA e através desta análise foi possível distinguir o 

momento pré-isquêmico do isquêmico (Figura 20), assim como o momento 

isquêmico e pós-reperfusão (11h) (Figura 21). Não foi possível distinguir os 

momentos menores de 11h de reperfusão do momento da isquemia, 

provavelmente pela lenta queda destes metabólitos após o insulto. Também, 

não foi possível diferenciar os momentos pré-isquemia e pós reperfusão 

11h, demonstrando assim, um retorno das concentrações desses metabólitos 

aos valores basais. Baseado no teste de permutação para os diferentes 

momentos, pode-se inferir que a distinção desses momentos não foi ao 

acaso, com p<0,05. 

A separação do momento pré-isquemia e isquemia ocorreu através 

de 2 ou 3 componentes latentes com acurácia de 0,8 e 0,7, validação (Q
2
) de 

0,40 e 0,22 e calibração (R
2
) de 0,68 e 0,78, respectivamente. Já a separação 

do momento isquêmico e pós reperfusão 11h ocorreu por 2 ou 3 

componentes latentes com acurácia de 0,9 e 0,8, Q
2 

de 0,73 e 0,75 e R
2 

de 

0,83, 0,89, respectivamente. 

 

Figura 20 - Representação 2D e 3D da análise de PLS-DA. Os momentos pré-isquemia 

(PreIschemia) e isquemia (Ischemia) puderam ser separados através de 2 ou 3 

componentes, respectivamente. Pré-isquemia (verde) e isquemia (vermelho). 
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Figura 21 - Representação 2D e 3D da análise de PLS-DA. Os momentos isquemia 

(Isquemia) e pós reperfusão 11h (Rep 11h) puderam ser separados através de 2 ou 3 

componentes, respectivamente. Isquemia (vermelho) e pós reperfusão 11h (verde). 

 

Os metabólitos responsáveis pela diferença entre os grupos foram 

sumarizados na figura 22. A concentração dos metabólitos L-glutamato, L-

serina, N-isovaleroilglicina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato e 

colina foram relativamente menores na pré isquemia comparado a isquemia. 

Após a reperfusão, estes valores tendem a voltar aos basais. Como esperado, 

a creatinina não se mostrou o metabólito mais importante para a distinção 

dos momentos pré-isquemia da isquemia. 
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Figura 22 - Perfil de metabólitos estatisticamente capazes de distinguir momentos pré-

isquemia, isquemia e pós reperfusão (11h). Média ± erro padrão da média. 

 

Através do índice VIP foi possível identificar os metabólitos em sua 

ordem de importância para o modelo que distingue pré-isquemia da 

isquemia, sendo em ordem decrescente: L-glutamato, L-serina, N-
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isovaleroilglicina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato, colina e 

creatinina (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Representação da importância da variável na projeção (VIP) listando em ordem 

decrescente de importância os metabólitos capazes de distinguir os momentos pré-isquemia 

da isquemia. As cores dos quadrados indicam se a concentração do metabólito está mais 

alta (vermelha) ou mais baixa que o outro momento (verde). L-glutamato, L-serina, N-

isovaleroilglicina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato, colina e creatinina seguiram em 

sua ordem de importância para o modelo. 

 

4.2.3 Análise de biologia de sistemas 

Para uma melhor compreensão da função exercida por estes 

metabólitos na fisiopatologia da isquemia e reperfusão renal, foi feita uma 

análise de sistema com enriquecimento no programa MetaCore (Figura 24 e 

25) e Ingenuity (Figura 26). 

Na análise de enriquecimento, a via do metabolismo e transporte de 

aminoácidos foi a mais significante para os grupos de metabólitos 

analisados (Figura 24). 
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Figura 24 - Principais vias associadas aos metabólitos candidatos identificadas através de 

uma análise de enriquecimento do programa MetaCore. 

 

Após a conexão dos metabólitos baseados em suas vias, pode-se 

notar que as alterações geradas pela isquemia e reperfusão estão altamente 

relacionadas com o transporte de íons (H
+
, Na

+
 and Cl

-
) (Figura 25). 

 

Figura 25 - Rede relacionada aos metabólitos candidatos a biomarcadores (MetaCore). L-

glutamato (glutamic acid), L-Serina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato (L-alpha-

Aminobutyric acid), colina e creatinina. O glutamato apresentou uma via única, não 

demostrada, e o N-isovaleroilglicina não foi encontrado no MetaCore . Todos estes 

metabólitos foram associados com transportadores de hidrogênio (H
+
), sódio (Na

+
) e cloreto 

(Cl
-
). 
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 Na análise de sistemas gerada pelo programa Ingenuity, metabólitos 

foram associados com proteínas, fatores de transcrição e outros metabólitos 

(Figura 26), dos quais merecem destaque o fator nuclear kappa B (Nuclear 

Factor-KappaB - NFκB), huntingtina (huntingtin - HTT) e proinsulina 

(insulina), que estão, baseado em dados de literatura, altamente conectados 

com  os metabólitos selecionados neste estudo. 

 

Figura 26 - Conecções dos metabolitos candidatos (vermelho) a proteinas, fatores de 

transcrição e outros metabótitos através do programa Ingenuity. Nesta rede, destacam-se o 

fator nuclear kappaB (NFκB), huntingtina (HTT) e proinsulina. Glutamato (L-glutamic 

acid), L-Serina (L-serine), L-metionina (L-methionine), L-prolina (L-proline), colina 

(choline) e creatinina (creatinine). 

 

Para validação da provável rede apresentada pelo Ingenuity, a proteína 

HTT presente nos rins contralateral e isquêmico foi analisada por western 

blot. Não foi encontrada a proteína HTT intacta no rim, porém foram 

http://en.wikipedia.org/wiki/Huntingtin#Protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Huntingtin#Protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Huntingtin#Protein
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detectados dois fragmentos com diferentes intensidades entre os grupos. O 

fragmento de 55KDa foi significativamente reduzido no rim isquêmico 

enquanto o fragmento de 65KDa apresentou uma tendência ao aumento 

(Figura 27). 

 

Figura 27 - Análise do fragmento N-terminal da proteína huntingtina no rim. A) Western 

blot da fração nuclear de córtex renal com uso do anticorpo monoclonal para região N-

terminal da huntingtina (HTT). O anticorpo da HTT reconheceu duas bandas no extrato 

renal: 65KDa e 55KDa e o GAPDH foi utilizado como normalizador. As bandas foram 

quantificadas por densitrometria. A) Densitometria da banda de 65KDa/GAPDH, 

apresentando uma maior intensidade no individuo isquêmico. B) Densitometria da banda de 

55KDa/GAPDH, demostrando uma redução significativa do fragmento de HTT no extrato 

de rim isquêmico. A coluna branca no gráfico  indica o rim contralateral à isquemia e a 

preta indica o rim isquêmico. Os valores foram apresentados como média±erro padrão da 

média. Teste ‘t’ de Student pareado com *p < 0,05 (n=5). M= Marcador, CL= rim 

contralateral, Isq= rim isquêmico, NS = não específica 
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4.3 SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

 

4.3.1 Avaliação do procedimento de isquemia/reperfusão renal 

Conseguimos desenvolver um modelo de I/R renal com 

características já descrita na literatura: 

- Lesão estrutural – NTA; 

- Aumento de uréia, creatinina e NGAL séricas; 

- Aumento do estresse oxidativo via soro e urina; 

- Aumento da excreção Na
+
, K

+
, Cl

-
 e bicarbonato;  

- Aumento da excreção de proteínas e glicose; 

Apenas 2 animais foram classificados com LRA de acordo com os 

níveis de creatinina pelo AKIN; e verificou-se aumento na excreção de 

glicose em resposta aguda da LRA, não reportada em outros modelos não 

diabéticos. 

4.3.2 Identificação e seleção de metabólitos alterados pela I/R renal. 

Foi identificado um painel com oito marcadores metabólicos capazes 

de distinguir o período  isquêmico: L-glutamato, L-serina, N-

isovaleroilglicina, L-metionina, L-prolina, 2-aminobutirato, colina e 

creatinina. 

Estes metabólitos são altamente representativos da via dos 

aminoácidos e suas alterações estão relacionadas com o transporte iônico 

prejudicado pela falta de ATP e NTA. 

Além disso, foi identificada a HTT como uma nova proteína alterada 

durante a isquemia renal. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

SUÍNO DE I/R RENAL 

No presente estudo, fornecemos evidências de que o modelo de I/R 

renal em suínos, gerado por cateter balão, é um método adequado, 

minimamente invasivo, preciso e reprodutível para oclusão da artéria renal. 

Este método não é acompanhado por nefrectomia e não apresentou 

mortalidade, que é frequentemente observada em modelos cirúrgicos 

convencionais. (Keller et al. 2008; Sabbagh et al. 2011). 

Modelos de I/R renal em animais de grande porte são necessários 

para descoberta de novos biomarcadores, estudos de transplante renal, 

mecanismos de prevenção de lesão, entre outras aplicações clínicas. Os 

suínos apresentam-se como fortes candidatos a este modelo, devido à 

semelhança do sistema renal ao dos humanos, seja na anatomia e homologia 

do órgão, ou mesmo na resposta imunológica (Lieberthal and Nigam 2000), 

(Piriou-guzylack and Salmon 2008) (Lunney 2007). Modelos suínos de 

doenças renais já vêm sendo utilizados em estudos de I/R (Lieberthal and 

Nigam 2000) (Simon et al. 2008) e transplante (Fonouni et al. 2011) 

(Fonouni et al. 2012) (Yang et al. 2012), objetivando novos marcadores e 

abordagens terapêuticas (Hunter et al. 2012). No entanto, os modelos mais 

utilizados fazem uso de clamp para a oclusão da artéria e/ou veia renal, 

nefrectomia do rim contralateral e/ou microdiálise para captação de 

metabólitos (Weld et al. 2008a) (Hunter et al. 2012). 

Partículas de embolização, como as de álcool polivinílico (PVA), 

também têm sido utilizadas para provocar isquemia, porém este método 

fornece apenas uma oclusão parcial do vaso, sem controle sobre a 

reperfusão. Além disso, esse método possui algumas particularidades como: 

as partículas devem ter um tamanho específico capaz de ocluir o lúmen da 

artéria, que varia entre os animais (Misra et al. 2006); são utilizadas em 

modelos que realizam longos períodos de isquemia; e podem fornecer 

resultados heterogêneos em relação à resposta isquêmica (Keller et al. 
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2009). Ambos os modelos, oclusão por injeção de PVA ou clamp, não têm 

apresentado diferenças histológicas (Flacke et al. 2012). 

Os modelos baseados na oclusão por cateter-balão têm sido 

utilizados por serem menos invasivos do que a inserção do clamp (Simon et 

al. 2011). Um desses modelos foi desenvolvido em suínos com a introdução 

do cateter-balão na artéria aorta abdominal, com o objetivo de ocluir ambas 

as artérias renais. No entanto, esta isquemia bilateral causou uma lesão renal 

acentuada, quando comparada ao nosso modelo, com danos glomerulares 

(dilatação do espaço de Bowman, inchaço da célula de Bowman capsular 

(Matějková et al. 2013) e tubularização glomerular (Simon et al. 2011). 

Vários estudos têm descrito modelos de I/R unilateral com 

nefrectomia (Flacke et al. 2012) (Hunter et al. 2012) (Susa et al. 2009) ou 

I/R renal bilateral (Matějková et al. 2013) (Bhalodia et al. 2009). No 

entanto, independente da técnica utilizada (PVA, clamp, cateter-balão) estes 

estudos têm mostrado um grau de lesão histológica inferior ao do nosso 

estudo, devido a esforços de compensação de um único rim ou pelo 

condicionamento pneumoperitonial pré-isquemia gerado pelo uso da técnica 

de laparoscopias (Weld et al. 2008a). Os rins isquêmicos, com excessão do 

animal 1, apresentaram áreas de necrose na porção inferior do rim, lugar 

onde a porcentagem de hemoglobina oxigenada é menor durante a isquemia 

(Crane et al. 2003). Lesões do tipo NTA só foram encontradas nos rins 

isquêmicos e não nos rins contralaterais do nosso modelo, podendo estes 

serem usados como controles do próprio indivíduo, como têm sido 

utilizados em outros estudos (Sabbagh et al. 2011) (Damianovich et al. 

2006). 

A lesão renal aguda (LRA) é caracterizada pela aumento dos níveis 

de creatinina no soro, tanto para animais quanto para humanos, pois o 

aumento desta estima a perda da função renal. Devido aos suínos 

apresentarem grande variação na creatinina sérica basal (1 a 2,7mg/dL)  

(Kaneco, 1997), adotamos como diagnóstico para LRA, os valores 

sugeridos por AKIN, ou seja, iguais ou superiores a 150% da dosagem basal 

de creatinina do indivíduo em 48h (Mehta et al. 2007). Baseado nesses 

valores, apenas dois animais seriam classificados com LRA em nosso 
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estudo, sendo um deles em apenas uma medição, o que contraria os dados 

histológicos de NTA para todos os animais (a maioria dos animais também 

apresentou necrose branca ou hemorrágica). 

No entanto, os níveis de creatinina foram significativamente maiores 

do que os níveis basais, não corroborando com alguns estudos em suínos 

como Weld e colaboradores. Neste trabalho, após uma isquemia unilateral 

de 90 e 120 minutos de oclusão, não foram observadas alterações dos níveis 

de creatinina sérica após 5 horas de reperfusão (Weld et al. 2008b). Além 

disso, em outro estudo com oclusão de 120, 150 e 180 minutos, a creatinina 

sérica só aumentou após 24 horas de reperfusão da oclusão de 180 minutos 

(Weld et al. 2008a). Esta falta de aumento da creatinina sérica ocorreu 

provavelmente porque os níveis de creatinina sérica basal gerados pela 

cirurgia ou nefrectomia já eram muito elevados (aproximadamente 

1.5mg/dL) ou ainda, devido ao fato de a avaliação da creatinina sérica ser 

realizada precocemente, antes de 6 horas após a reperfusão, uma vez que no 

nosso modelo foi observado um aumento após este período. Por fim, como 

seria de esperar, o nosso modelo foi caracterizado por um aumento tardio da 

creatinina, em comparação com os modelos que ocluíram os dois rins 

através da aorta, durante 90 minutos (Simon et al. 2011) e 120 minutos 

(Matějková et al. 2013), que mostraram um aumento dos níveis de 

creatinina sérica, após 2 e 4 horas, respectivamente. 

Como o diagnóstico de LRA utilizando creatinina no soro é 

conhecido por ter várias limitações, diversos biomarcadores diferentes têm 

sido estudados (Simsek et al. 2013). A NGAL tem sido amplamente 

utilizada em estudos (Boldt et al. 2009) (Mishra et al. 2005) como um 

marcador mais precoce que a creatinina na LRA (Clerico et al. 2012). 

Sugere-se que a isquemia estimula o aumento da NGAL no tecido e no soro, 

porém o mecanismo permanece não esclarecido (Chakraborty et al. 2012). 

Modelos suínos prévios de I/R renal apresentaram aumento urinário (Hunter 

et al. 2012) (Silberstein et al. 2013) e sérico (Silberstein et al. 2013) 

(Jochmans et al. 2011) (Matějková et al. 2013) de NGAL. Silberstein e 

colaboradores mostraram aumento de NGAL sérica após isquemia, apesar 

de não terem encontrado diferença entre o grupo de I/R unilateral por clamp 
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hilar e o grupo controle (Silberstein et al. 2013), podendo ser uma resposta a 

lesão cirúrgica. Outros estudos mostraram aumento após 48h de transplante 

renal (Jochmans et al. 2011) e após 8 horas de reperfusão da I/R renal 

bilateral de 120 minutos (Matějková et al. 2013). Nosso estudo não 

apresentou aumento significativo da NGAL após 24h. Esta observação pode 

ter ocorrido devido ao fato de que o ponto inicial foi coletado após indução 

cirúrgica e antes da oclusão por balão, e a dosagem pode ter sido 

influenciada pela cirurgia. Ou ainda, a concentração de NGAL pode estar 

diluída entre o sangue proveniente do rim isquêmico e contralateral 

saudável, diluindo assim a concentração final aferida. 

Em nosso modelo, foi observada uma redução significativa após 

15min de isquemia, seguida de posterior aumento durante a reperfusão. No 

presente modelo, o uso da NGAL sérica mostrou diferenciar apenas os 

momentos de isquemia e reperfusão, apresentando menor desempenho em 

relação ao diagnóstico por creatinina. 

Outra característica importante da I/R renal, e um dos fatores 

responsáveis pela NTA, é o aumento das EROs e ERNs. Esse estresse 

provoca alterações em biomoléculas como a peroxidação lipídica, levando à 

destruição das membranas celulares; quebra do DNA e oxidação e nitração 

de proteínas (Li and Jackson 2002). Tanto sistemicamente (via soro) quanto 

localmente (via urina) houve um aumento do estresse oxidativo mensurado 

indiretamente pelo aumento de proteínas nitradas. Durante a isquemia houve 

um aumento na excreção destas proteínas com posterior queda após a 

reperfusão, em concordância com o perfil sérico observado. O fato de haver 

um declínio das concentrações séricas tanto de proteínas nitradas como 

NGAL durante a isquemia e no início da reperfusão (observado em todos os 

animais), pode ter ocorrido devido a um aumento da excreção de proteínas 

totais neste período. Essa excreção pode ocorrer tanto por lesão glomerular, 

quanto por lesão tubular. A I/R pode levar a uma série de alterações como 

aumento de permeabilidade do capilar glomerular (Rippe et al. 2006), 

alterações no glicocálice endotelial (Platts et al. 2003) e redução da 

expressão e atividade de transportadores iônicos nos túbulos proximais (Di 
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Sole et al. 2011) (Alejandro et al. 1995), que contribuem para a presença de 

proteínas na urina. 

No padrão de proteínas excretadas que apresentamos neste estudo, 

encontramos proteínas com alto peso molecular presentes na urina durante a 

isquemia e no início da reperfusão, similar ao descrito em indivíduos 

transplantados (Artz et al. 2014) (Stefanidis et al. 1996). Desde o início da 

isquemia, os podócitos são submetidos ao achatamento e espalhamento 

(Racusen et al. 1984) associado à perda de heparan sulfato da membrana 

basal glomerular, levando a redução da seletividade por carga e tamanho, e 

assim, aumentando os poros glomerulares e excretando proteínas de maior 

peso melocular. Quanto maior o tempo da isquemia, maior a lesão (Rippe et 

al. 2006). Além disso, por se tratar de uma excreção apenas no período de 

isquemia e início da reperfusão, não se sustentando por 18h, este aumento 

pode estar relacionado a uma ligeira lesão estrutural glomerular, 

confirmada, inclusive, pela excreção de nefrina (dados não mostrados). Esta 

pequena lesão pode ter ocorrido devido ao grande aumento da pressão 

glomerular gerada pela isquemia de um rim, com aumento de fluxo no 

contralateral, seguido pelo aumento de fluxo no rim isquêmico pós 

reperfusão. 

No entanto, a principal lesão renal gerada pela I/R ocorre no túbulo 

proximal (Ponticelli and Graziani 2012). A isquemia renal reduz a 

reabsorção iônica pela falta de ATP para as Na
+
K

+
ATPase. Isto gera uma 

perda estrutural dos transportadores, com a perda da borda em escova, e 

também a redução na diferença do potencial eletroquímico, necessário 

principalmente para o transporte de Na
+
, Cl

-
, HCO3

-
, K

+
 e glicose. Esta 

deficiência no transporte, leva a um aumento da excreção desses metabólitos 

(Kim et al. 1995) (Spiegel et al. 1989) como demonstrado em nosso modelo. 

Notamos inicialmente, durante a isquemia e início da reperfusão, um 

aumento na excreção de Na
+
, Cl

-
, HCO3

-
 devido à perda de ATP e NTA. No 

entanto, após restabelecidos os níveis de ATP durante a reperfusão, notamos 

que estes metabólitos retornam aos seus níveis basais com elevação na 

excreção de K
+
. A NTA também não permite a reabsorção normal de Na

+
 

pelos túbulos proximais, sobrecarregando a porção espessa da alça de 
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Henle, o final do túbulo distal e ducto coletor, que ao reabsorverem Na
+
, 

eliminam K
+
. 

O aumento de glicose na urina, visto em nosso modelo, também 

caracteriza a lesão tubular sofrida pela I/R, visto que toda a glicose filtrada é 

reabsorvida. Trabalhos anteriores com insultos isquêmicos mostraram 

glicosúria por redução e comprometimento em transportadores de glicose 

tubulares (Runembert et al. 2004). 

Com o nosso modelo de I/R renal unilateral por cateter-balão em 

suínos, foram identificadas respostas fisiológicas importantes, tais como: 

NTA, aumento do estresse oxidativo, morte celular e aumento da excreção 

urinária de proteínas e íons, . Características estas apresentadas também por 

pacientes com LRA. Assim, nosso modelo é passível de utilização para 

análises de respostas fisiológicas agudas semelhantes às humanas, bem 

como, acrescentar novas informações como o observado aumento de glicose 

urinária não previamente descrito em pacientes não-diabéticos.  

 

5.2  METABOLÔMICA 

Após o desenvolvimento e caracterização de um modelo de I/R 

renal, foi possível a aplicação desde modelo na identificação de novos 

marcadores de lesão renal aguda por meio de técnicas metabolômicas. 

Através de softwares para identificação e quantificação de metabólitos pela 

técnica de RMN, conseguimos identificar metabólitos que são capazes de se 

elevarem rapidamente no sangue após o insulto da isquemia, antes mesmo 

do aumento da creatinina sérica. 

Na prática clínica, o diagnóstico de lesão renal por creatinina sérica é 

pouco sensível, pois só há o aumento deste metabólito no sangue quando já 

existe uma lesão nefrótica importante (Shemesh et al. 1985). Atualmente, 

novos biomarcadores têm sido propostos, incluindo NGAL e cistatina C em 

soro, e L-FABP , IL-18 e  KIM-1  na urina. Embora, promissores, estes 

candidatos a biomarcadores só tiveram suas concentrações aumentadas no 
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mínimo após 1-2 horas de reperfusão (Slocum et al. 2012) e não mostram 

especificidade renal. 

A isquemia, uma das principais causas de LRA, é parte do processo 

dos transplantes e é muito incidente em pacientes que sofreram cirurgia 

cardíaca ou estão em UTI (Mariscalco et al. 2011). Nestes casos, o 

desenvolvimento de biomarcadores precoces, capazes de diagnosticar o 

insulto de isquemia, podem antecipar o tratamento e reverter o quadro de 

lesão. 

Em busca de novos biomarcadores e uma maior compreensão das 

doenças, a metabolômica torna-se essencial, visto que o perfil metabólico é 

o maior preditor de fenótipo, englobando modificações epigenéticas 

determinadas por fatores ambientais (Fanos et al. 2013). Porém, ainda 

existem poucos estudos de metabolôma com LRA. 

Em um estudo utilizando RMN e ratos após transplante renal, foi 

encontrado um perfil metabólico sérico diferente entre grupo sham e 

transplantados após a reperfusão, com aumento sérico de trimetilamina-N-

oxido (TMAO) e alantoina, demostrando alteração na via da hipoxantina 

(ativada por EROs). Estes metabólitos foram correlacionados com o 

aumento do período de isquemia fria (Serkova et al. 2005). Já, em um 

estudo de I/R com oclusão bilateral das artérias renais de ratos, foi 

observado aumentos séricos principalmente de lisofosfolipidios, ácidos 

graxos livres e nitrotirosinas e redução de acetil-carnitina e carnitina após 24 

horas de reperfusão. Focando na terapia, com a suplementação de cartinina 

o perfil alterado dos metabólitos foi atenuado, o que indica a atuação da 

carnitina na melhora da perda energética e aumento do estresse oxidativo  

gerados pela I/R (Liu et al. 2012). 

Em humanos, os estudos de metabolômica para LRA tornam-se um 

pouco mais complicados devido esta ser uma condição, na maioria das 

vezes, secundária a outras doenças. Estudo piloto com 17 pacientes 

diagnosticados com LRA detectou aumento da concentração sérica de 

homocisteína, dimetilarginina assimétrica - ADMA (do inglês asymmetric 

dimethylarginine) e piroglutamato (Sun et al. 2012) Chiarla & Giovannini 

(2013) sugerem ainda a adição da busca por citrulina nesses pacientes 
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(Chiarla and Giovannini 2013). O aumento da homocisteína já é bem 

correlacionado com o aumento das doenças cardiovasculares (Wald et al. 

2002). 

Em nosso estudo de metabolôma, não encontramos alterações no 

TMAO e na alantoína. Já os outros metabólitos identificados como 

biomarcadores nos demais estudos (Liu et al. 2012)(Sun et al. 2012), não 

foram encontrados em nossos resultados porque utilizamos RMN que, 

apesar de quantitativa, não é uma técnica tão sensível quanto o 

espectrômetro de massas usado nesses estudos. 

Apesar de não encontramos os metabólitos já relatados, nosso estudo 

se aproxima muito do estudo em humanos (Sun et al. 2012), pois 

encontramos um aumento de seus precursores ou intermediários: metionina, 

colina, serina e glutamato. A homocisteína, é formada pela demetilação da 

metionina ou por via alternativa da betaína, sintetizada por colina (Kumagai 

et al. 2002). Já foi relatado aumento de metionina em pacientes com LRA 

devido o aumento de homocisteína, pois a reação é reversível. Eles 

encontraram uma correlação significativa do aumento de metionina com a 

mortalidade (r=0,56; p=0,001) (Sun et al. 2012) 

A serina, tem um papel importante para a transformação de 

homocisteína em cistationina (Koning et al. 2003), diminuindo seu efeito 

deletério sobre o endotélio. No próprio estudo, Sun (2012) especula que a 

depleção de glutationa pelo estresse oxidativo pode elevar a produção de 

cisteína e glutamato via γ-glutamil-cisteina. Assim, o glutamato serviria de 

substrato para a a síntese de piroglutamato. 

Quanto à nitrotirosina, encontrado no estudo de Liu (2012) não 

conseguimos detectar seu aumento pela metabolômica, mas detectamos pelo 

método ELISA na caracterização do nosso modelo. 

Marcadores detectados via metabolômica urinária, também têm sido 

estudados. Pacientes submetido a cirurgias cardíacas e que desenvolveram 

LRA, apresentaram uma concentração menor de carnitina urinária que os 

indivíduos que não desenvolveram a lesão, tornando possível a predição de 

LRA após 4h da cirurgia cardíaca (Zacharias et al. 2012). 
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Marcadores urinários são muito específicos de eventos renais, porém 

o volume urinário e a hidratação alimentar têm um efeito direto sobre as 

concentrações dos metabólitos. Para eliminar a influência destas variáveis, 

tem sido feita a normalização pela creatinina urinária que, como discutimos 

no início do tópico, varia com gênero, idade, massa muscular e outros 

fatores (Zuppi, 1997). Além disso, é altamente dependente da taxa de 

filtração glomerular que se encontra alterada nos indivíduos com LRA, 

dificultando os valores de referência. Variação do volume de urina , como 

resultado da ingestão de líquidos na dieta, tem um efeito direto sobre a 

concentração absoluta dos metabólitos. Além disso, o soro apresenta 

maiores modificações que a urina, visto que a urina é um processo 

secundário ao soro (Ganti, 2012). 

O rim é o responsável direto por evitar a perda de aminoácidos pelo 

organismo através da sua reabsorção, co-transportados junto com Na
+
, H

+
 e 

Cl
-
 no túbulo proximal. Além disso, ele é o maior representante na síntese e 

exportação de aminoácidos não essenciais, como a L-serina, para outros 

órgãos (Kuhlmann and Kopple 1990). Nosso estudo identificou 6 

aminoácidos alterados após I/R. Visto que a isquemia gera uma alteração na 

excreção iônica, são esperadas alterações em metabólitos altamente 

representativos da via de metabolismo e transporte de aminoácidos, como 

apresentado pelo software metacore ao analisar o nosso painel metabólico 

isquêmico. Estudos com nefrotoxidade e a reanimação após choque 

hemorrágico também têm visto alterações nessa via (Wettersten and Weiss 

2013) (Lusczek et al. 2012). Ainda, se a isquemia persiste, os processos de 

necrose e apoptose também podem se instalar, aumentando a concentração 

de metabólitos, principalmente aminoácidos por ação proteolítica (Sui et al. 

2012). 

Através do índice VIP, encontramos um aminoácido, o glutamato, 

como metabólito mais importante na distinção do momento isquêmico. O 

glutamato, também conhecido como ácido L-glutâmico é um aminoácido 

não essencial, importante para eliminação de resíduos nitrogenados através 

do ciclo do ácido cítrico, e que são marcadores de isquemia celular (Fonouni 

et al. 2011). Alguns estudos feitos em modelos suínos já detectaram um 
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aumento sérico dos níveis deste metabólito durante a isquemia renal com 

pico máximo em 30 e 60 minutos durante a isquemia (Keller et al. 2009)
-

(Weld et al. 2008a)
-
(Weld et al. 2008b), enquanto que na isquemia quente 

e/ou fria em transplantados, o pico máximo ocorreu após 20 minutos de 

reperfusão (Fonouni et al. 2011). Esse aumento do glutamato pode ocorrer 

pelo aumento do estresse oxidativo via glutationa (Sun et al. 2012) ou pela  

acidificação metabólica verificada em LRA, gerada pela despolarização das 

células tubulares com excreção de bicarbonato, como observado em nosso 

modelo (Han et al. 2007). Um aumento rápido da reabsorção de glutamato e 

glutamina é necessário para a produção de bicarbonato de amônio, 

objetivando o aumento do pH sanguíneo (Mu X 1996). Estudos em 

pacientes com acidose metabólica crônica mostraram aumento de glutamina 

e glicina no sangue arterial (Garibotto 2004). 

A maioria dos metabólitos descritos comoalterados na LRA está 

associado ao aumento do estresse oxidativo. No entanto, as alterações 

encontradas em nosso modelo, L-glutamato, L-serina, L-metionina, L-

prolina, N-isovaleroilglicina, creatinina, colina e 2-aminobutirato, podem ter 

sido geradas também pela perda da polaridade celular gerada pela falta de 

ATP, NTA ou mesmo por alterações na taxa de filtração glomerular. 

A redução da síntese e biodisponibilidade de ATP durante a 

isquemia pode aumentar as concentrações de glutamato por diversas vias. 

Sem ATP não há a conversão de glutamato em glutamina e polarização da 

membrana pelo transportador Na
+
K

+
ATPase, que passa a permitir o 

transporte inverso de glutamato para o espaço extracelular (Nicholls and 

Attwell 1990) e acumular K
+
 no sangue, impedindo a absorção de glutamato 

pelas células (Keller et al. 2008). Além disso, este déficit energético e o 

aumento de EROs aumentam a entrada de cálcio na célula gerando a 

ativação de proteases, fosfolipases e endonucleases culminado na necrose 

ou apoptose (Meldrum et al. 2002) das células tubulares e liberação do ácido 

araquidônico no espaço celular, que também inibe a captação de glutamato 

pelas células (Hagberg et al. 1985). Assim, o aumento sérico de glutamato 

reflete tanto o processo inicial de absorção gerado pela isquemia quanto o 

seu fenômeno de transporte inverso para o sangue, sendo um biomarcador 
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precoce da isquemia. Com a reperfusão, há um aumento do ATP e 

restabelecimento da função e síntese da glutamina sintase, diminuindo a 

concentração de glutamato extracelular (Fonouni et al. 2011). Este 

fenômeno pode ser visto em outros tecidos com isquemia, como o coração 

(Song and Phillis 1996), intestino, peritoneo (Korth U et al. 2003) e cérebro 

(Irving et al. 2000), os quais também apresentam aumento na concentração 

de glutamato em fases precoces de isquemia. 

A perda da polaridade da célula e redução da absorção de Na+, leva 

também ao acúmulo sérico de L-prolina, sintetizada a partir do glutamato, 

de 2-aminobutirato e da colina. 

A L-serina é outro aminoácido não essencial, derivado da 

degradação intra-renal de peptídeos (Fakuda and Kopple 1980) e exportado 

para outros tecidos numa concentração quase constante, que persiste, 

mesmo após a acidose metabólica (Tizianello et al. 1982). Ela pode ser 

derivada da alimentação, biossíntese glicolítica, da glicina e da degradação 

de proteínas e fosfolipídios. Está relacionada à proliferação celular, como 

fonte de carbono para a síntese de nucleotídeos de purina e de pirimidina 

deoxitimidina monofosfato (Snell et al. 1987); além de participar da síntese 

de outros aminoácidos como cisteína e taurina, e moléculas mensageiras de 

lipídeos como a fosfatidilserina, molécula chave na via de sinalização da 

apoptose (Tyurina et al. 2000). A alteração deste aminoácido durante a 

isquemia pode estar relacionado à sinalização da apoptose de células 

tubulares ou devido ao aumento da via glicolítica na falta de ATP. 

A L-metionina é um aminoácido essencial necessário para a 

manutenção do balanço de nitrogênio, crescimento do organismo e 

importante para o processo de remetilação (Slyshenkov et al. 2002). Esse 

aminoácido é o mais reativo e importante antioxidante que atua através do 

processo de oxidação/redução nas proteínas, recepcionando radicais livres 

(Vogt 1995) e assim, aumentando a concentração de glutationa reduzida 

(Slyshenkov et al. 2002). Com base nesta função, a metionina tem um 

importante papel no controle da homeostase em sistemas biológicos (Vogt 

1995). O aumento da metionina no soro pode ser relacionado não somente à 
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redução da taxa de filtração glomerular como também ao aumento do 

estresse oxidativo induzido pela isquemia. 

Já o N-isovaleroilglicina é um metabólito formado para eliminação 

não tóxica de isovalerato pela urina. Nossos dados sugerem, que com um 

menor fluxo urinário, este se acumula no soro. 

Para melhor compreensão do papel desses biomarcadores, foi 

realizada mais uma análise de biologia de sistemas, desta vez, conectando os 

metabólitos a proteínas, fatores de transcrição e outros metabólitos. 

Interessantemente, encontramos uma alta associação dos metabólitos 

selecionados no estudo com o NFĸB, Huntingtina (HTT) e pró insulina 

(Figura 10).  

Devido a rápida degradação da insulina e sinalização do NFκB, ambas 

não foram analisadas para validação dos dados. No entanto, é amplamente 

relatada a ativação do NFκB durante a isquemia.  

De fato, a isquemia induz a ativação do NFĸB em células tubulares 

renais, mediando a apoptose destas células (Meldrum et al. 2002) e inibindo 

a sinalização da insulina (Hue et al. 2002). Tal inibição pode colaborar com 

a perda de K
+
 pelas células, visto que a insulina é um dos fatores que 

promove a entrada de K
+
 na célula através da ativação da Na

+
K

+
ATPase, 

independente da glicose (Nguyen et al. 2011). 

A HTT tem sido muito estudada em células neurais, devido a sua alta 

expressão e à caracterização de uma mutação que leva a doença de 

Hungtiton, uma doença neurodegenerativa. Em menor proporção, a HTT é 

expressa em diversos outros tipos celulares e está envolvida na regulação da 

apoptose, transporte de vesículas e transcrição (Kegel et al. 2002). Além 

disso, atualmente tem sido relacionada a metabólitos presentes na via de 

síntese de ATP, bem como estrutura e integridade de mitocondria 

(Ismailoglu et al. 2014). A HTT é alvo da ação de uma série de proteases e 

pode ser facilmente clivada por caspases, metaloproteases e calpainas, não 

se apresentando em sua forma intacta no rim, como em outros órgãos (Van 

Raamsdonk et al. 2006). No entanto, fragmentos N-terminais de vários 

tamanhos participam ativamente das funções desta proteína e, durante 

estresse celular, migram do reticulo endoplasmático para o núcleo, afim de 
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exercerem suas funções ainda não muito bem estabelecidas (Desmond et al. 

2013). 

No presente estudo, observamos uma diferença no perfil de 

fragmentação da HTT nos grupos isquêmicos em relação ao contralateral. 

Fragmentos de 65KDa e 55KDa também foram encontrados em tecido 

cerebral na presença de calpaina 2 (Kim et al. 2001). 

O aumento da atividade de enzimas como caspases, metaloproteínases 

e calpaínas já foram amplamente descritos na literatura e associados a 

eventos isquêmicos a partir de influxo de cálcio, início do processo 

apoptótico. Dessa maneira, a isquemia causada nos modelos animais desse 

trabalho pode estar modulando a HTT através da ativação dessas proteases, 

capazes de fragmentá-la e fornecendo, assim, o estresse celular necessário 

para a migração destes para o núcleo. Novos experimentos visualizando a 

relação da HTT com a I/R renal devem ser realizados. 

Interessantemente, um grande número de proteínas majoritariamente 

expressas em células neurais tem sido encontradas também em podócitos 

(Brunskill et al. 2011) o que mostra uma grande ligação desses dois grupos 

celulares. 

Assim, o painel de metabólitos descrito, compreendendo L-

glutamato, L-serina, L-metionina, L-prolina, N-isovaleroilglicina, 

creatinina, colina e 2-aminobutirato foi importante para a compreensão da 

isquemia e reperfusão renal, além de apresentar marcadores precoces para 

isquemia/reperfusão renal (aumenta durante a isquemia e diminui pós 

reperfusão). Este painel pode ser valioso para o monitoramento de pacientes 

hospitalizados, com diagnóstico de LRA, horas antes da alteração de 

creatinina, podendo-se reverter o quadro. 
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6 CONCLUSÕES 

Foi possível desenvolver e caracterizar um modelo de 

isquemia/reperfusão renal percutâneo em suínos de forma adequada, capaz 

de permitir o desenvolvimento de estudos para explorar respostas 

fisiopatológicas e novos biomarcadores isquêmicos renais. 

O painel de metabólitos encontrado contribui para o estudo da 

fisiopatologia gerada pelo insulto da isquemia e pode tornar-se uma 

ferramenta promissora para a identificação precoce de pacientes com LRA 

geradas pela I/R renal. 
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