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RESUMO 

 

OLIVEIRA, A. A. F. A memória hiperglicêmica no rim diabético: marcas 

metabólicas, moleculares e epigenéticas. 2016. 163f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

A nefropatia diabética (ND) é uma das complicações microvasculares do diabetes e 

consiste no dano ao parênquima renal por consequência de uma série de fatores 

hemodinâmicos e moleculares. A ocorrência de ND e de outras complicações mesmo 

em indivíduos sob adequado controle glicêmico tem sido associada a um fenômeno 

conhecido como memória metabólica. Neste trabalho foram investigadas vias 

bioquímicas e moleculares persistentemente alteradas no rim de animais diabéticos 

tratados após um período inicial de hiperglicemia, com o propósito de entender os 

mecanismos envolvidos na memória metabólica. Para tanto, ratos com diabetes induzida 

por estreptozotocina foram mantidos hiperglicêmicos durante 4 semanas (período curto) 

ou 12 semanas (período longo) e posteriormente tratados com insulina isoladamente ou 

combinada com metformina (100mg/kg/dia) durante as 4 (período curto)  ou 12 

(período longo) semanas seguintes. Todos os animais tratados tiveram os seus níveis 

glicêmicos e função renal normalizados. Os tratamentos também foram capazes de 

normalizar os níveis elevados de malonaldeído no rim, bem como a excreção aumentada 

dos adutos de DNA 8-oxo-2’-desoxiguanosina (8-oxodG) e N
2
-carboxietil-2’-

desoxiguanosina (CEdG) na urina observados nos animais diabéticos. Níveis 

aumentados de 8-oxodG foram detectados em DNA mitocondrial (mtDNA), mas não 

em DNA nuclear, de animais diabéticos apenas no período curto de estudo e também 

foram normalizados após o controle glicêmico. Nós identificamos uma via 

gradualmente alterada durante o curso do diabetes que permanece persistentemente 

alterada após o controle glicêmico tardio. Essa via compreende um declínio precoce do 

clearance de ácido úrico e expressão da pAMPK, seguida pelo acúmulo de fumarato, 

expressão aumentada de TGF-β, expressão reduzida de PGC-1α e redução da metilação 

e hidroximetilação do mtDNA. A redução persistente do clearance de ácido úrico em 

animais diabéticos tratados pode sustentar as alterações bioquímicas renais prolongadas 

observadas após o controle glicêmico, e essa regulação é provavelmente mediada pela 

redução sustentada da expressão de pAMPK e pela indução de inflamação. Este 

trabalho propõe a primeira consideração do possível papel da hiperuricemia e das 

alterações bioquímicas subjacentes como parte da memória metabólica na nefropatia 

diabética.  

 

Palavras-chave: Nefropatia diabética, memória metabólica, ácido úrico, pAMPK, 

fumarato, TGF-β.  



ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, A. A. F. The hyperglycemic memory in diabetic kidney: metabolic, 

molecular, and epigenetic marks. 2016. 163f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Diabetic nephropathy is one of the diabetes microvascular complications, and it consists 

on the damage to the renal parenchyma due to several hemodynamic and molecular 

factors. The occurrence of diabetic nephropathy and other complications even in those 

individuals under tight glycemic control has been associated to a phenomenon known as 

metabolic memory. Here we investigated biochemical and molecular pathways 

persistently altered in the kidney of diabetic animals treated after a previous period of 

hyperglycemia, aiming to understand underlying mechanisms in metabolic memory. 

Streptozotocin-induced diabetic rats were maintained hyperglycemic during 4 (short 

period) or 12 weeks (long period), and then they were treated with insulin alone or 

combined with metformin (100 mg/kg/day) for the following 4 or 12 weeks, 

respectively. All the treated animals had them glycemic levels and renal function 

normalized. The treatments were also able to control enhanced kidney malondialdehyde 

levels, as well as the increased urine excretion of the DNA adducts 8-oxo-2’-

deoxyguanosine (8-oxodG) and N
2
-carboxyethyl-2’-deoxyguanosine seen in diabetic 

animals. Increased levels of 8-oxodG were detected in mitochondrial DNA, but not in 

nuclear DNA of diabetic animals in the short period, and were also recovered after 

glycemic control. We have identified a kidney pathway that is gradually altered during 

the course of diabetes and remains persistently changed after late glycemic control. This 

pathway comprises an early decline of uric acid clearance and pAMPK expression 

followed by fumarate accumulation, increased TGF-β expression, reduced PGC-1α 

expression, and downregulation of methylation and hydroxymethylation of 

mitochondrial DNA. The sustained decrease of uric acid clearance in treated diabetes 

may support the prolonged kidney biochemical alterations observed after tight glycemic 

control, and this regulation is likely mediated by the sustained decrease of AMPK 

activity and the induction of inflammation. This work proposes the first consideration of 

the possible role of hyperuricemia and the underlying biochemical changes as part of 

metabolic memory in diabetic nephropathy. 

 

Keywords: Diabetic nephropathy, metabolic memory, uric acid, pAMPK, fumarate, 

TGF-β 
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10 animais por grupo no estudo de longa duração. ** p<0,01 e *** 

p<0,001 em relação ao respectivo controle não diabético. Em C é 

demonstrada correlação de Pearson entre pAMPK renal e clearance 

de ácido úrico. Foram incluídos dados dos estudos de curta e longa 

duração. N = 45. 
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Figura 19 Níveis de fumarato no tecido renal dos animais do estudo de curta 

duração (A) e longa duração após 12 (B) e 24 (C) semanas. Os 

dados são apresentados como média ± erro padrão da média da 

razão de fumarato em cada grupo experimental versus o respectivo 

controle não diabético. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de 

curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa 

duração. *p<0.05 e **p<0.01 comparado com o respectivo grupo 

não diabético. + p<0,01 em relação ao respectivo controle diabético. 
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Figura 20 Níveis proteicos de PGC-1α quantificados por western blot e 

expressos em unidades arbitrárias após correção pelo nível de β-

actina como controle endógeno. São demonstrados os resultados 

após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de estudo, com imagens 

representativas das bandas obtidas em cada um dos períodos 

estudados. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da 

média. N = 5 a 6 animais por grupo. * p<0,05 em relação ao 

respectivo controle não diabético. 
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Figura 21 Níveis de 5-mC e 5-hmC (%) em DNA mitocondrial de rim dos 

animais do estudo de curta duração (A e D) e longa duração após 12 

(B e E) e 24 (C e F) semanas. Os dados são apresentados como 

média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no 

estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de 

longa duração. *p<0.05 e **p<0.01 comparado com o respectivo 

grupo não diabético.  
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Figura 22 A hiperglicemia ativa uma via fibrogênica no rim que 

permanece alterada após a recuperação da glicemia normal, 

dependendo do período prévio de hiperglicemia vivenciado 

pelo animal. Os componentes coloridos na imagem foram 

quantificados nesse estudo e permaneceram alterados após o 

controle glicêmico tardio, indicando que eles participam da 

memória metabólica no rim diabético. A alteração persistente 

do clearance de ácido úrico pode alimentar as alterações 

bioquímicas renais prolongadas, observadas após o controle 

glicêmico. A demonstração desse desarranjo metabólico 

sustentado pode ajudar a esclarecer o longo intervalo requerido 

entre o estabelecimento do controle glicêmico em indivíduos 

diabéticos e a redução do risco de desenvolvimento de doença 

renal crônica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Apresentação 

 

 

O cenário atual de pesquisa em Toxicologia é extremamente complexo e amplo, 

tendo, entretanto, mantido o mesmo objetivo que na sua origem: a proteção à saúde por 

meio da redução dos riscos de desenvolvimento de doenças. Ao longo da história da 

Toxicologia esse cenário vem migrando da exposição a altas concentrações/doses de 

xenobióticos, desencadeando efeitos claramente associados a essas exposições, para a 

exposição a baixas concentrações/doses para as quais não é possível associar um efeito 

em curto prazo, mas que podem resultar no desenvolvimento de doenças a longo prazo 

(GALLO, 2013). 

A exposição crônica a baixas concentrações de xenobióticos, juntamente com 

características individuais, hábitos alimentares e atividade física são capazes de modular 

alterações moleculares e celulares ao longo da vida que poderão culminar nas doenças 

tipicamente associadas ao envelhecimento, como doenças cardiovasculares, câncer e 

diabetes (LIEBLER, 2006). Diante da crescente incidência dessas doenças, 

acompanhada do aumento da mortalidade pelas mesmas, deve ser criado espaço na área 

de Toxicologia para estudos de mecanismos de toxicidade envolvidos no processo de 

adoecimento (JACOBS; MARNETT, 2007).  

Atuar na redução dos riscos envolve conhecer os mecanismos pelos quais tais 

doenças se desenvolvem e desenvolver ferramentas para intervir nessas vias, buscando 

aumentar a qualidade de vida da população. A Toxicologia deve estar alinhada às 

demais áreas de pesquisa na busca de soluções para as principais doenças que afligem a 

humanidade nos dias atuais. Os mecanismos que levam ao desenvolvimento de tais 

doenças estão, em geral, associados à concentração/dose de substâncias reativas no 

organismo (LIEBLER, 2006). Assim, as mesmas substâncias que em 

concentrações/doses baixas promovem a saúde, levam à doença se em 

concentrações/doses elevadas, atendendo ao princípio da Toxicologia de que a dose faz 

o veneno ou o remédio (GALLO, 2013; JACOBS; MARNETT, 2007).  

Assim como o cenário de atuação da Toxicologia mudou ao longo da história, 

nossa atenção deve também considerar essa nova perspectiva de toxicantes gerados 
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endogenamente em função do estilo de vida do indivíduo. Indo ao encontro desse novo 

cenário, esse trabalho propõe investigar mecanismos pelos quais a hiperglicemia leva ao 

desenvolvimento de nefropatia diabética no contexto da memória metabólica. 

 

 

1.2  Diabetes mellitus: definição, classificação e epidemiologia  

 

 

Diabetes mellitus (DM) consiste em um grupo de alterações metabólicas que têm 

em comum a ocorrência de hiperglicemia como consequência de falhas na secreção de 

insulina, na ação da insulina ou em ambas. Do ponto de vista etiológico, o diabetes 

mellitus pode ser classificado em DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos de DM 

e DM gestacional. O DM tipo 1 corresponde a 5 a 10% dos casos e ocorre pela 

destruição das células beta pancreáticas, que leva à deficiência de insulina. Essa 

destruição na maioria dos casos é de caráter autoimune, mas em outros casos é tida 

como idiopática. O DM tipo 2 é a forma mais prevalente da doença (90 a 95% dos 

casos) e é caracterizada tanto pela resistência à ação da insulina quanto pelo prejuízo na 

sua secreção. Essa forma de DM está mais relacionada ao estilo de vida do indivíduo e à 

suscetibilidade individual e é comumente associada a sobrepeso ou obesidade. Na 

classificação de outros tipos específicos de DM estão formas menos comuns da doença 

cuja causa pode ser identificada, como por exemplo, doenças do pâncreas exócrino, 

como tumor de pâncreas, ou alterações genéticas pontuais. O DM gestacional, por sua 

vez, engloba qualquer intolerância à glicose iniciada ou diagnosticada durante a 

gestação e as suas características se assemelham ao DM tipo 2 (ALBERTI; ZIMMET, 

1998; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015).  

O diabetes mellitus é considerado uma epidemia global e tem preocupado 

organizações de saúde no mundo inteiro. Os últimos dados reportados pelo 

International Diabetes Federation (IDF) estimam que existem 415 milhões de 

diabéticos no mundo inteiro, o que representa 8,8% da população adulta mundial. 

Praticamente 75% destes vivem em países de baixa e média renda, onde a epidemia está 

crescendo em um ritmo alarmante. Se esta tendência for mantida, estima-se que em 

2040 existirão 642 milhões de indivíduos diabéticos. Os dados são também 

preocupantes do ponto de vista de mortalidade. Foram registradas 5,0 milhões de mortes 
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relacionadas à doença, na faixa etária de 20 a 79 anos, em 2015. Isso representa 14,5% 

de todas as causas de morte nesta faixa etária no mesmo ano em todo o mundo 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015). 

Na América Central e América do Sul havia 29,6 milhões de pessoas com 

diabetes em 2015, o que representa 9,4% da população adulta. A estimativa do IDF é de 

que em 2040 este número pode chegar a 48,8 milhões de pessoas. Além disso, dados 

atuais mostram que nesta mesma região 42,2 milhões de pessoas, ou 8,0% da população 

adulta, já apresenta intolerância à glicose. Entre os países da América Central e América 

do Sul, o Brasil tem o maior número de pessoas com diabetes (14,3 milhões), com uma 

prevalência de 10-12%. Em se tratando de mortalidade, em 2015 foram registradas 

247.500 mortes atribuídas ao diabetes entre adultos nessa região, sendo que só no Brasil 

ocorreu pouco mais da metade (130.700) de todas as mortes por diabetes na região 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION,2015). 

Os gastos com saúde relacionados com diabetes foram estimados em 12,0% de 

todos os gastos com saúde no mundo em 2015. Isso representa um total de 673 bilhões 

de dólares utilizados para tratar o DM e suas complicações. Na América Central e 

América do Sul 12,0% de todos os gastos com saúde são atribuídos ao diabetes em 

adultos, sendo que em 2015 este valor girou em torno de 34,6 bilhões de dólares 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION,2015). 

 

 

 

1.3  Complicações crônicas do diabetes – Nefropatia diabética  

 

 

Um aspecto que contribui diretamente com aumento dos gastos com saúde e da 

mortalidade relacionada à DM é a ocorrência de complicações microvasculares e 

macrovasculares, como doença cardiovascular, neuropatia, retinopatia e doença renal.  

Do ponto de vista epidemiológico, a incidência de nefropatia diabética (ND) 

mais que dobrou na última década e sabe-se que ela é responsável por mais de 50% de 

todos os casos de estágio final de doença renal (ESRD), quando o paciente precisa de 

terapia renal substitutiva (KANWAR et al., 2011). Hiperglicemia, hipertensão arterial e 

predisposição genética são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de ND. 

Outros fatores que parecem desempenhar um papel sobre o risco de se desenvolver essa 
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complicação do diabetes são níveis séricos de lipídios elevados, tabagismo e quantidade 

e origem das proteínas da dieta (GROSS et al., 2005; RITZ, 2006).  

A ND resulta de uma combinação de anormalidades hemodinâmicas e 

metabólicas e consiste basicamente no dano ao parênquima renal provocado pelo DM. 

A forma clinicamente aparente é caracterizada por um declínio progressivo da taxa de 

filtração glomerular (TFG), proteinúria persistente e hipertensão. O estágio inicial da 

doença consiste na progressão de um estado de normoalbuminúria para 

microalbuminúria e mais tarde para macroalbuminúria, provocando um prejuízo 

contínuo à função renal e o início do declínio da TFG (BICHU et al., 2009; GROSS et 

al., 2005).  

Embora os termos micro e macroalbuminúria tenham sido amplamente 

empregados para classificar a ND, a Associação Americana de Diabetes passou a 

classificar a albuminúria apenas como normal ou aumentada, uma vez que os valores de 

corte foram definidos em estudos realizados em populações pequenas de pacientes com 

DM tipo 1. Com base no último consenso, o valor de corte de albuminúria utilizado 

como critério diagnóstico de ND é ≥ 14 mg/L ou ≥ 30 mg/24 h. A medida da TFG 

também passou a ser considerada uma ferramenta importante no diagnóstico de ND, 

uma vez que uma porcentagem de pacientes apresenta TFG reduzida mesmo sem 

alteração do nível de albuminúria (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013; 

KRAMER et al., 2007; MACISAAC et al., 2004).  

Alterações morfológicas e estruturais no tecido renal também são importantes na 

caracterização da ND. No estágio inicial da doença essas alterações podem ser ausentes 

ou se limitam a proliferação mesangial leve. Posteriormente pode haver progressão para 

uma expansão da matriz mesangial. Por fim, em estágios mais avançados, ocorrem 

lesões glomerulares graves, como proliferação mesangial e expansão de matriz bem 

acentuadas, acompanhadas de espessamento da membrana basal glomerular e 

surgimento de fibrose periglomerular. Quando a expansão da matriz é muito intensa, 

pode ocorrer a formação de nódulos grosseiros, PAS-positivos, que conferem ao 

glomérulo um aspecto lobulado, o que denomina a lesão de nefropatia diabética nodular 

intercapilar ou lesão de Kimmestiel-Wilson. Nesse estágio a lesão renal é irreversível e 

as medidas terapêuticas visam controlar a progressão. Alterações semelhantes 

acontecem no compartimento tubulointersticial, incluindo hipertrofia tubular, seguida 

por espessamento da membrana basal tubular e fibrose intersticial (O’CONNOR; 

SCHELLING, 2005; TITAN, 2008; ZYIADEH; SHARMA, 2003). 
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É notório que a ND apresenta um caráter multicelular e que a falha renal 

progressiva é o produto da injúria provocada pela hiperglicemia aos vários tipos de 

células que compõem o rim, como podócitos, células mesangiais, epitélio tubular, 

fibroblastos intersticiais e endotélio vascular. Cada tipo celular é afetado em menor ou 

maior grau e responde de maneira particular, o que justifica a complexidade dos 

mecanismos patogênicos envolvidos na doença (KANWAR et al., 2011). A seguir os 

principais aspectos das bases fisiopatológicas da ND serão discutidos.  

 

 

1.4  Bases fisiopatológicas da nefropatia diabética 

 

 

1.4.1 Aspectos hemodinâmicos 

 

 

Os danos ao parênquima renal provocados por desregulação hemodinâmica 

talvez tenham sido o primeiro aspecto explorado na tentativa de entender a 

fisiopatologia da ND. De fato, a ocorrência de hiperfiltração glomerular em pacientes 

recém-diagnosticados com DM ou em modelos experimentais de DM foi bem 

caracterizada. Posteriormente, estudos de micropunção permitiram mostrar que esse 

fenômeno ocorre tanto por aumento no fluxo plasmático glomerular quanto na pressão 

capilar glomerular. A comprovação de que essas anormalidades hemodinâmicas 

precoces eram importantes no desenvolvimento da ND se deu por meio da observação 

de que a prevenção da hipertensão capilar glomerular em ratos diabéticos culminava em 

uma proteção contra alterações estruturais e proteinúria (HOSTETTER  et al., 1981; 

ZATZ et al., 1986).  

Outros estudos realizados na década de 1980 reforçaram a ideia de que a 

hiperfiltração é um importante mecanismo de lesão renal na ND. À medida que se torna 

persistente, a hipertensão glomerular exige um aumento de função do néfron, tanto do 

ponto de vista de filtração quanto de excreção. Como resultado tem-se proteinúria, 

glomeruloesclerose e fibrose tubulointersticial. A longo prazo ocorre perda de néfrons e, 

como consequência, os néfrons remanescentes sofrem sobrecarga mais acentuada de 

modo a alimentar o ciclo vicioso de dano renal (ANDERSON et al., 1985; ZATZ et al., 

1985).  
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A relevância da relação entre alterações hemodinâmicas e lesão renal foi 

ressaltada também em estudos avaliando a influência da ingestão de proteínas na dieta 

sobre o curso da nefropatia crônica. Na vigência de uma dieta hiperproteica se 

observava aumento do fluxo plasmático renal e da filtração glomerular, que provocava 

hipertensão glomerular. Já a restrição proteica, por sua vez, promovia redução da 

progressão da doença renal crônica. Além da importância teórica para a compreensão 

das bases fisiopatológicas da doença renal crônica, esse conhecimento trouxe benefícios 

no sentido de direcionar a orientação nutricional para os pacientes portadores da doença 

(KLAHR et al., 1994; ROSEMBERG, CHMIELEWSKI; HOSTETTER, 1990).  

Embora o papel das alterações hemodinâmicas no desenvolvimento de doença 

renal crônica já estivesse bem estabelecido, até então não havia indícios dos 

mecanismos moleculares que explicavam essa relação. Uma importante contribuição 

nesse aspecto veio da constatação de que a utilização de inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) para controlar a hipertensão glomerular exercia um 

papel protetor contra a progressão do dano renal, mas o mesmo não acontecia quando se 

utilizava outras drogas anti-hipertensivas. Apesar de reduzirem a pressão arterial 

sistêmica, as outras drogas não apresentavam efeitos benéficos sobre a hemodinâmica 

glomerular. Isso sugeriu o envolvimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA) como mediador das alterações observadas na doença renal crônica (BJORCK 

et al., 1992; LEWIS et al., 1993; REMUZZI et al., 1990).  

Outras evidências de que o SRAA exerce um papel importante na patogênese da 

ND vieram de estudos que mostraram aumentos dos níveis séricos de pró-renina em 

pacientes diabéticos, sugerindo hiperativação do SRAA, bem como aumento da 

atividade da ECA em pacientes com DM tipo 1. Com esses achados foi proposto que a 

ativação exacerbada do SRAA, por consequência do DM, interferia na hemodinâmica 

glomerular provocando hipertensão, que levava posteriormente à lesão renal 

(FRANKEN et al., 1990; VAN DYK et al., 1994). Ao longo dos anos o papel do SRAA 

no desenvolvimento de ND foi cada vez mais reforçado. Estudos mecanísticos 

propuseram, inclusive, que a angiotensina II promovia dano renal por meio do estímulo 

para a produção de mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e espécies reativas 

de oxigênio (ROS). Isso sugeriu que além da ação hemodinâmica bem conhecida, o 

SRAA também provoca dano renal por uma ação metabólica (BISWAS et al., 2008; 

KAMIYAMA et al., 2013; LIAO et al., 2008; MARRERO et al., 2005). A importância 

de todos esses achados reside no fato de que as principais estratégias terapêuticas para o 
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tratamento da ND atualmente se baseiam no uso de inibidores da ECA e bloqueadores 

do receptor de angiotensina associados ao controle da glicemia (BRENNER et al., 2001; 

HIRST et al., 2012; MACKINNON et al., 2006; VEJAKAMA et al., 2012; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015).  

Além do envolvimento do SRAA, já foi demonstrado também que o óxido 

nítrico (NO
●
) atua como um mediador importante de alterações da hemodinâmica 

glomerular na vigência do DM. Estudos em modelos experimentais mostraram que a 

hiperglicemia leva ao aumento na produção de NO
●
 que, por sua vez, promove 

hiperfiltração glomerular. Esse efeito foi atribuído principalmente à ação vasodilatadora 

do NO
●
 sobre a arteríola aferente no glomérulo (KOMERS; ANDERSON, 2003; 

PFLUEGER et al., 1999). A ação do NO
●
 como promotor de hiperfiltração glomerular 

foi reforçada quando se observou que a utilização de diferentes inibidores de óxido 

nítrico sintase (NOS) promovia um efeito vasoconstritor renal e era capaz de reverter a 

hiperfiltração glomerular, bem como que o aumento da geração basal de NO
●
 pela 

superexpressão de NOS endotelial na microvasculatura renal promovia vasodilatação 

intra renal típica do estágio precoce de DM (DE VRIESSE et al., 2001; KOMERS, 

ALLEN; COOPER, 1994).  

Esses trabalhos deixam claro que o papel das alterações hemodinâmicas como 

causadoras de lesão renal na ND foi muito bem estabelecido. Com o passar dos anos se 

observou que além de um dano exclusivamente mecânico restrito ao endotélio vascular, 

a hiperfiltração glomerular é consequência do envolvimento de mediadores químicos e 

também é capaz de promover a ativação de outras moléculas que estão relacionadas à 

progressão da ND. A resposta a esses mediadores passa a envolver os outros tipos 

celulares que compõem o tecido renal e culmina em processos metabólicos complexos, 

cujo entendimento é essencial para a criação de estratégias mais efetivas para o 

tratamento da doença.  

 

 

1.4.2 Aspectos metabólicos 

 

 

Antes de discutir o estado de ativação das vias metabólicas na vigência do DM, é 

importante considerar que, embora todos os tipos celulares estejam expostos ao 

ambiente hiperglicêmico, essa ativação ocorre apenas em tipos celulares específicos, o 
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que explica a suscetibilidade de determinados órgãos ao desenvolvimento de 

complicações em detrimento dos outros. Essa suscetibilidade de alguns tecidos alvos 

aos danos provocados pela hiperglicemia está relacionada à capacidade das células de 

reduzir a captação de glicose quando as suas concentrações extracelulares estão 

elevadas. Uma relação inversa entre as concentrações extracelulares e o transporte de 

glicose é observada em células que não são consideradas alvos diretos do dano 

hiperglicêmico. Em contrapartida, esse mecanismo não existe em células endoteliais 

vasculares, de modo a ocorrer uma hiperglicemia intracelular na vigência do DM 

(GIACCO; BROWNLEE, 2010; KAISER et al., 1993). 

A primeira via bioquímica apontada como relevante no desenvolvimento de 

complicações do DM foi a via do poliol, descrita em nervo periférico e medula espinal 

de ratos (GABBAY; MEROLA; FIELD, 1966). Nessa via a aldose redutase (AR), uma 

oxidoredutase monomérica dependente de NADPH, medeia a redução da glicose a 

sorbitol.  O sorbitol, por sua vez, é oxidado a frutose pela sorbitol desidrogenase, com 

redução de NAD
+
 a NADH. A AR tem baixa afinidade pela glicose, de modo que em 

condição de euglicemia uma porcentagem muito pequena da glicose é direcionada para 

essa via e o principal papel da AR é a redução de aldeídos tóxicos a álcoois inativos. 

Entretanto, uma vez que a concentração de glicose na célula aumenta, a sua taxa de 

conversão a sorbitol cresce significativamente (BROWNLEE, 2001; BROWNLEE, 

2005; SUZEN; BUYUKBINGOL, 2003).  

Inicialmente acreditava-se que o sorbitol poderia ser lesivo à célula por causar 

estresse osmótico, entretanto as concentrações desse álcool encontradas em vasos e 

nervos de indivíduos diabéticos são muito baixas a ponto de não causarem esse tipo de 

dano (BROWNLEE, 2001). Posteriormente se propôs que a conversão de sorbitol a 

frutose aumenta a razão citossólica de NADH/NAD
+
, o que inibe a atividade da 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e aumenta a concentração de triose 

fosfato (WILLIAMSON et al., 1993). A principal consequência disso é o aumento da 

formação de metilglioxal, um precursor de produtos avançados de glicação (AGEs), e 

de diacilglicerol (DAG), cujos efeitos deletérios serão discutidos adiante. Considerando 

que a redução da glicose a sorbitol consome NADPH, essa seria uma importante via de 

indução de estresse oxidativo, uma vez que NADPH é requerido para a manutenção dos 

níveis de glutationa reduzida (GSH) que é utilizada pela glutationa peroxidase para a 

detoxificação de peróxidos inorgânicos, como o peróxido de hidrogênio, e orgânicos. 

Camundongos transgênicos com super-expressão de AR apresentaram níveis reduzidos 
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de GSH em células da retina, apontando esse como um dos principais efeitos negativos 

do fluxo aumentado de glicose pela via do poliol (BROWNLEE, 2005; LEE; CHUNG, 

1999).  

O papel da via do poliol no desenvolvimento de complicações vasculares do DM 

já foi comprovado principalmente no contexto da neuropatia diabética, tanto em 

modelos experimentais quanto em estudos clínicos (HOTTA et al., 2006; HOTTA et al., 

2012; JOHNSON et al., 2004; OBROSOVA et al., 2005). No âmbito da nefropatia 

diabética Drel e colaboradores (2006) mostraram que a inibição da AR é capaz de 

controlar o estresse oxidativo e nitrosativo no córtex renal de animais diabéticos e em 

cultura de células mesangiais humanas. Mais recentemente foi mostrado que a AR 

regula negativamente a expressão do micro RNA 220a-3p/141-3p em células 

mesangiais, tendo como consequências a indução de estresse oxidativo, fibrogênese e 

transição epitélio-mesenquimal. A inibição desse micro RNA in vivo levou à 

exacerbação da fibrose glomerular e cortical e aumento da excreção urinária de 

albumina. Por outro lado, a inibição da aldose redutase e a recuperação da atividade do 

micro RNA 220a-3p/141-3p mostraram-se promissores no sentido de controlar as 

alterações relacionadas à ND. Esses achados sugerem, portanto, que o principal efeito 

deletério do aumento da atividade da via do poliol no DM está relacionado à perda do 

equilíbrio redox (WEI et al., 2014). 

A hiperglicemia é um fator que promove também a ativação da proteína quinase 

C (PKC) em células renais no DM. O excesso de glicose promove aumento dos níveis 

intracelulares de DAG, principal mediador endógeno dessa via de sinalização. Esse 

aumento ocorre pela síntese de novo de gliceraldeído-3-fosfato, um metabólito da via 

glicolítica. Adicionalmente, a PKC também pode ser ativada pela ligação de AGEs a 

seus receptores ou pelo aumento da atividade da via do poliol em virtude de essa via 

também contribuir para o aumento dos níveis de DAG (BROWNLEE, 2001; 

DERUBERTIS; CRAVEN, 1994; KEOGH; DUNLOP; LARKINS, 1997). Estudos em 

glomérulos isolados, em culturas de células endoteliais, mesangiais e em modelos 

experimentais evidenciaram a importância dessa via bioquímica na patogênese da ND. 

A ativação da PKC resulta na produção de endotelina, fatores de crescimento como o 

TGF-β e aumento do estresse oxidativo, processos sabidamente envolvidos na lesão 

renal típica do DM (MURPHY; MCGINTY; GODSON, 1998). A PKC também é capaz 

de ativar ERK, uma proteína quinase ativada por mitógenos, que induz a expressão 

pelas células mesangiais de proteínas de matriz extracelular, como colágeno I e 
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fibronectina (HANEDA et al., 1997). A inibição da via DAG-PKC-ERK protegeu 

contra a disfunção glomerular em ratos diabéticos, prevenindo a hiperfiltração 

glomerular, albuminúria e produção excessiva de proteínas da matriz extracelular 

(HANEDA; KOYA; KIKKAWA, 2001; KOYA et al., 2000).  

O consumo excessivo de glicose pela via das hexosaminas também chama a 

atenção do ponto de vista de danos celulares que podem levar ao desenvolvimento de 

complicações do DM. Nessa via a frutose-6-fosfato, intermediário da via glicolítica, é 

desviada e convertida em glicosamina-6-fosfato pela enzima glutamina:frutose-6-

fosfato amidotransferase. A partir da glicosamina-6-fosfato é formada UDP-N-

acetilglicosamina, que é utilizada em reações de glicosilação catalizadas pela O-N-

acetilglicosamina transferase (DU et al., 2000; KOLM-LITTY et al., 1998). Embora não 

se conheça a relação exata entre ativação da via das hexosaminas e os danos observados 

nas complicações do DM, já se observou que a glicosilação em resíduos de serina e 

treonina de fatores de transcrição como o Sp-1 está relacionada ao aumento da 

expressão do inibidor do ativador de plasminogênio-1 (PAI-1) e TGF-β (CHEN et al., 

1998). 

PAI-1 é um importante inibidor fibrinolítico que já foi encontrado em níveis 

elevados em indivíduos diabéticos e é positivamente correlacionado com risco de 

aterosclerose e de complicações vasculares do DM (JUHAN-VAGUE; ALESSI; 

VAGUE, 1991; POTTER VAN LOON et al., 1993). O TGF-β, por sua vez, é um fator 

de crescimento secretado como um complexo inativo que requer ativação para que a 

ligação com os seus receptores seja possível. Aspectos como mudanças de pH, radiação-

γ e espécies reativas de oxigênio são capazes de ativar o TGF-β in vitro. Assim como 

ocorre na via da PKC, o TGF-β é ativado na via das hexosaminas, além de outras vias 

em resposta à hiperglicemia. Já foi descrito que a trombospondina-1 (TSP-1), um 

membro da família de glicoproteínas matricelulares, induzida por altas concentrações de 

glicose, desempenha um papel potencial na ativação do TGF-β in vivo. Tal ativação 

permite a ligação do TGF-β aos seus receptores específicos (TGF-β-R1 e TGF-β-R2) 

mediando a fosforilação de moléculas de sinalização e posterior transcrição de genes-

alvos (DANIEL et al., 2007; HOHENSTEIN et al., 2008). 

Sabidamente o TGF-β está envolvido no desenvolvimento de complicações do 

DM. Particularmente na ND, ele atua induzindo o fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF), o fator de crescimento do tecido conjuntivo (CTGF), estimula a 

produção de colágeno tipo IV e fibronectina, levando ao espessamento da membrana 
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basal glomerular e glomeruloesclerose. O TGF-β também promove alterações 

estruturais em podócitos e perda dessas células por apoptose (GARUD; KULKARNI, 

2014; SHAH; MACKAY; MCKAY, 2009).  

Além de fatores de transcrição, a glicosilação mediada por intermediários da via 

das hexosaminas pode atuar como uma importante modificação pós-traducional em 

proteínas, sendo, portanto, capaz de modular a atividade das mesmas. Exemplo disso é a 

inibição da óxido nítrico sintase endotelial por O-glicosaminação da enzima no sítio de 

fosforilação pela Akt (serina 1177), que explica parcialmente o processo de 

aterosclerose acelerado no DM. Nenhum exemplo nesse sentido foi descrito em estudos 

de ND, mas isso ressalta que os principais mecanismos relacionados à via das 

hexosaminas que levam a complicações do DM envolvem modificações de fatores de 

transcrição e de proteínas citoplasmáticas. Um resumo dessas vias bioquímicas é 

apresentado na figura 1 (BROWNLEE, 2001; DU et al., 2001). 

 

 

Figura 1 - Principais vias bioquímicas envolvidas no desenvolvimento de complicações 

crônicas do diabetes. Adaptado de Brownlee (2001).  
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1.4.3 Glicação avançada 

 

 

O excesso de glicose observado na vigência do DM, além de promover danos 

mediados pela atividade exacerbada das vias metabólicas clássicas, tem implicações 

negativas para a homeostase celular relacionadas ao dano direto da glicose ou de 

produtos do seu metabolismo a biomoléculas essenciais. Os produtos da reação não 

enzimática e covalente de açúcares ou seus derivados com macromoléculas são 

chamados de produtos avançados de glicação (AGEs). A primeira observação a esse 

respeito foi realizada em 1912 por Louis Camile Maillard na reação de escurecimento 

de alimentos envolvendo aminoácidos e carboidratos simples. Apenas 40 anos depois, a 

química básica envolvida na reação de Maillard foi descrita. Simultaneamente muitos 

cientistas se dedicavam à investigação da ocorrência dessa reação em sistemas 

biológicos (BROWNLEE; VLASSARA; CERAMI, 1984; TESSIER, 2010). 

O passo inicial da reação de Maillard envolve a interação entre uma amina 

ligada à proteína ou aminoácido livre e um açúcar redutor, como a glicose, formando 

um intermediário imina, também chamado de base de Schiff. Posteriormente a imina 

lábil pode gerar compostos α-dicarbonil ou oxoaldeídos, ou ainda se rearranjar para 

formar produtos mais estáveis, chamados de produtos de Amadori. Por fim, esses 

produtos de Amadori sofrem rearranjos complexos, clivagem e reações covalentes 

resultando em adutos estáveis e ligações cruzadas com proteínas, considerados AGEs. 

Os principais compostos dicarbonil que levam à formação de AGEs são o glioxal, que 

resulta da auto-oxidação intracelular da glicose, a 3-desoxiglucosona, resultante da 

decomposição de produtos de Amadori e o metilglioxal, produto de fragmentação do 

gliceraldeído-3-fosfato e da dihidroxiacetona fosfato (THORNALLEY, 1990; VISTOLI 

et al., 2013; WELLS-KNECHT et al., 1995). 

O acúmulo de AGEs em processos como envelhecimento, diabetes e falência 

renal é bem caracterizado na literatura. Eles podem ser considerados glicotoxinas que 

desempenham um papel importante na fisiopatologia dessas doenças e são passíveis de 

serem utilizados como biomarcadores. O exemplo mais claro dessa utilização é a 

hemoglobina glicada (HbA1c), que é um produto de Amadori, descoberto em 1955 em 

adultos saudáveis e identificado em níveis elevados em hemácias de pacientes 

diabéticos em 1968. Na década de 1980 a HbA1c foi introduzida na prática clínica para 

monitorar o controle glicêmico em pacientes diabéticos e em 2009 passou a ser 
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recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como critério diagnóstico 

para DM. Embora existam algumas limitações quanto ao seu uso para o diagnóstico, 

como nos casos de hemoglobinopatias e variações étnicas, a HbA1c é amplamente 

utilizada no monitoramento glicêmico uma vez que permite avaliar o grau de exposição 

à glicose ao longo do tempo (KUNKEL; WALLENIUS, 1955; RAHBAR, 1968; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

 N
ε
-(carboximetil)lisina (CML) é um exemplo de AGE extensivamente estudado. 

Na verdade, este foi o primeiro AGE isolado e caracterizado a partir de proteínas 

glicadas in vivo (AHMED; THORPE; BAYNES, 1986). CML é formada a partir da 

reação de proteínas com glioxal, que pode resultar da oxidação tanto de açúcares quanto 

de lipídeos. Sendo assim, além de um AGE, CML também pode ser considerada um 

produto avançado de lipoxidação (ALE). Portanto, a detecção de CML em indivíduos 

diabéticos é comumente descrita como um indicador de estresse glicoxidativo (FU et 

al., 1996; TESSIER, 2010). Alguns crosslinks da reação de Maillard com estruturas 

aromáticas e propriedades fluorescentes também já foram descritos como de potencial 

interesse para monitorar indiretamente o acúmulo de AGEs em tecidos. Como exemplos 

têm-se crosslinks de lisina-arginina como pentosidina e glucosepano (BIEMEL et al., 

2001; SELL et al., 2005). 

Os mecanismos pelos quais os AGEs exercem o seu efeito envolvem três 

aspectos principais. Devido ao próprio caráter da sua formação, os AGEs afetam a 

estrutura e função das proteínas, de modo que as consequências para a célula dependem 

do tipo de proteína envolvida e da sua taxa de renovação. Além disso, os componentes 

da matriz extracelular que são afetados pelos AGEs passam a interagir entre si, 

formando crosslinks de proteínas extracelulares, e interagem também com receptores 

para proteínas de matriz nas células. O terceiro mecanismo baseia-se na interação com 

receptores de produtos avançados de glicação (RAGE) em células endoteliais, 

mesangiais e macrófagos. Esses mecanismos são ilustrados na figura 2 (BROWNLEE, 

2001; D’AGATI et al., 2009).  
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Figura 2 - Mecanismos envolvidos no dano causado por AGEs em células endoteliais, 

macrófagos e células mesangiais. Adaptado de Brownlee (2001).  

 

 

RAGE é um receptor multiligante, que faz parte da superfamília de 

imunoglobulinas. A sua ativação por AGEs culmina na geração de estresse oxidativo, 

em parte mediada por ativação da NADPH oxidase, e também na ativação do fator de 

transcrição NF-κB, que medeia  a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias e 

fatores de crescimento (RAMASAMY et al., 2005; TAN; FORBES; COOPER, 2007). 

Já se propôs também que a interação AGE-RAGE promove apoptose de podócitos 

mediada pela MAPK p38, um dos principais membros da família das proteínas quinases 

ativadas por estresse (SAPK). A MAPK p38 está envolvida em uma série de funções 

biológicas, incluindo diferenciação, proliferação, inflamação, apoptose e fibrose (FANG 

et al., 2012; MA; LIU; NIKOLIC-PATERSON, 2009).  

A utilização de inibidores de AGEs em alguns estudos experimentais permitiu 

reforçar o papel desses agentes como mediadores de alterações observadas em 

complicações crônicas do DM. A inibição de AGEs com aminoguanidina se mostrou 

capaz de prevenir o aumento do depósito de colágeno na aorta, em glomérulos isolados 

e em túbulos renais, além de atenuar o aumento de albuminúria e de expansão 

mesangial em ratos diabéticos (SOULIS-LIPAROTA et al., 1991; TURGUT; 

BOLTON, 2010). OPB-9195 também foi capaz de controlar os níveis circulantes de 

AGEs e a excreção urinária de albumina, bem como prevenir a progressão da 

glomeruloesclerose e o depósito de AGEs nos glomérulos de ratos diabéticos 
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(NAKAMURA et al., 1997). Um estudo clínico com pacientes portadores de DM tipo 1 

mostrou que o uso de aminoguanidina foi capaz de controlar a proteinúria e um número 

reduzido de pacientes que utilizaram esse inibidor de AGEs desenvolveu retinopatia 

(BOLTON et al., 2004).   

Embora muita atenção tenha sido dada ao estudo de AGEs oriundos de 

proteínas, sabe-se que o DNA também é alvo para o ataque de compostos dicarbonil 

reativos, o que abre espaço para investigar o papel de produtos avançados de glicação 

do DNA na fisiopatologia das complicações do DM, o seu uso como biomarcadores de 

glicoxidação, bem como o possível direcionamento de intervenções terapêuticas nesse 

sentido. É importante ressaltar que a escolha de um AGE derivado de proteína para 

avaliar o estado de glicação é complicada quando se considera que a distribuição de 

proteínas não é homogênea entre todos os tecidos e os adutos formados têm estabilidade 

variável. Por outro lado, o uso de um aduto de glicação do DNA oferece a vantagem de 

refletir o nível de dano por metilglioxal ou glicose em um tecido-alvo, uma vez que 

todas as células nucleadas apresentam o mesmo conteúdo de DNA (SYNOLD et al., 

2008).  

O principal produto de glicação do DNA é a N
2
-carboxietil-2’-desoxiguanosina 

(CEdG), resultante da reação do metilglioxal ou da própria glicose com a 

desoxiguanosina. Embora tenha sido descrito pela primeira vez em 1969, muitos anos se 

passaram até que a ocorrência endógena desse aduto fosse observada in vivo. Níveis 

elevados de CEdG foram detectados em rim e aorta de pacientes diabéticos e urêmicos, 

por meio de método de imunoensaio. Em biópsias de rim, particularmente, CEdG foi 

detectado predominantemente no núcleo de células epiteliais, células mesangiais e 

células endoteliais dos glomérulos, além de células epiteliais parietais e células 

tubulares. Pacientes com ND apresentaram aumento significativo do número de células 

CEdG positivas nos glomérulos (LI et al., 2006; SHAPIRO et al., 1969). A contribuição 

dessa lesão para a instabilidade genética foi avaliada em fibroblastos humanos e 

observou-se que o reparo por excisão de nucleotídeos (NER) é o mecanismo primário 

de reparo de CEdG nesse tipo celular. Esse aduto é considerado mutagênico, 

principalmente por causar transversões AT → GC, mas ainda não se sabe o seu papel na 

fisiopatologia das complicações do DM, o que deve ser um importante objeto de estudo 

para a área nos próximos anos (SYNOLD et al., 2008; TAMAE et al., 2011; 

WENSCHELL et al., 2010). 
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1.4.4 Estresse oxidativo 

 

 

A utilização de oxigênio pelos organismos aeróbios oferece uma vantagem 

metabólica importante do ponto de vista de produção de energia para atender às 

demandas celulares. Em contrapartida, a produção de espécies reativas como 

consequência da redução incompleta do oxigênio pode perturbar a homeostase. Dentre 

as espécies reativas de interesse biológico estão as espécies reativas de oxigênio (ROS), 

como ânion radical superóxido (O2
●-

), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlete 

(
1
O2) e radical hidroxila (OH

●
), e de nitrogênio (RNS), como óxido nítrico (NO

●
) e 

peroxinitrito (ONOO
-
). Sabe-se que em determinadas circunstâncias esses agentes 

apresentam papéis fisiológicos importantes, como na defesa contra patógenos ou 

mediando vias de sinalização celular. Entretanto a sua produção exacerbada pode trazer 

efeitos deletérios principalmente por consequência do ataque a biomoléculas essenciais, 

como proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos. Nesse sentido, a célula dispõe de 

mecanismos para conter a formação de ROS e RNS, sejam eles enzimáticos ou não 

enzimáticos. Quando ocorre perda do equilíbrio, seja por aumento na formação de ROS 

e RNS ou pela redução da capacidade antioxidante, tem-se a ocorrência de estresse 

oxidativo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

Evidências crescentes advindas de estudos experimentais e clínicos apontam o 

estresse oxidativo como um mediador chave das complicações vasculares do DM. O seu 

papel foi destacado em uma teoria proposta por Brownlee (2001), que sugere que o 

estresse oxidativo é um elemento comum que interliga todas as vias de dano induzido 

pela hiperglicemia. Segundo esse pesquisador, apesar de muitos trabalhos terem sido 

publicados e de peças importantes desse “quebra-cabeças” terem sido encontradas, 

conforme discutido anteriormente, dois aspectos sugeriam que algo maior ainda estava 

faltando. Além de não haver um elemento comum a todas as vias já descritas, os estudos 

clínicos com inibidores dessas vias em pacientes não eram satisfatórios (BROWNLEE, 

2005). 

De acordo com a teoria proposta por Brownlee, os mecanismos patogênicos 

descritos para o aumento da atividade da via do poliol, a ativação exacerbada das vias 

da PKC e das hexosaminas e a formação de AGEs refletem basicamente a 

superprodução de ânion radical superóxido pela cadeia de transporte de elétrons na 
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mitocôndria. Isso acontece porque a hiperglicemia promove aumento da atividade da via 

glicolítica, gerando mais piruvato. Consequentemente, tem-se maior entrada de piruvato 

no ciclo do ácido tricarboxílico e maior aporte de NADH e FADH2 para a cadeia de 

transporte de elétrons. O aumento da diferença de potencial da membrana mitocondrial, 

por sua vez, atinge um limiar a partir do qual ocorre lentidão da cadeia de transporte de 

elétrons, favorecendo o vazamento de elétrons e formação de ânion radical superóxido 

(BROWNLEE, 2001; PICONI; QUAGLIARO; CERIELLO, 2003). 

A alteração do potencial de membrana mitocondrial foi demonstrada em células 

endoteliais expostas a concentrações crescentes de glicose, que exibiram um aumento de 

potencial acima do limiar necessário para a produção de superóxido (DU et al., 2001). 

Já o mecanismo proposto para a produção de superóxido dependente da hiperglicemia 

foi demonstrado em um modelo com expressão aumentada de manganês-superóxido 

dismutase (MnSOD) ou da proteína desacopladora mitocondrial-1 (UCP-1). Nesse 

modelo a hiperglicemia isoladamente promoveu a formação de ROS, o que não ocorreu 

quando o potencial de membrana mitocondrial foi controlado pela superexpressão da 

UCP-1. Da mesma forma, não foi observado aumento na produção de ROS quando da 

superexpressão de MnSOD. Esses dados evidenciam que a cadeia de transporte de 

elétrons é uma fonte importante de ROS induzida pela hiperglicemia e que o radical 

superóxido é a principal espécie formada (BROWNLEE, 2005; NISHIKAWA et al., 

2000; PICONI et al., 2003). 

Conforme já discutido, a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) é inibida pelo aumento da razão citossólica de NADH/NAD
+
. Sabe-se 

também que a produção de superóxido induzida pela hiperglicemia é capaz de inibir 

essa enzima. No entanto, apenas concentrações muito elevadas de superóxido, 

incompatíveis com a quantidade formada em condição hiperglicêmica, são capazes de 

promover uma inibição direta, o que sugere que o bloqueio da atividade da GAPDH 

mediada por superóxido ocorre por um mecanismo indireto. Sob a catálise da SOD, o 

radical superóxido é dismutado para peróxido de hidrogênio, que é reduzido por cátions 

bivalentes na reação de Fenton, gerando radical hidroxila. Este, por sua vez, é capaz de 

provocar danos no DNA, o que leva à ativação de poli(ADP-ribose)polimerases 

(PARP), envolvidas no processo de reparo do DNA. Uma vez ativadas, as PARP 

adicionam polímeros de ADP ribose em diversas proteínas nucleares e também na 

GAPDH, o que inibe a sua atividade (DU et al., 2003).  
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Com a inibição da GAPDH, ocorre acúmulo de glicose e de intermediários da 

via glicolítica anteriores a esse passo, como gliceraldeído – que gera metilglioxal e 

DAG, e frutose-6-fosfato. Esses intermediários são responsáveis pela exacerbação das 

demais vias bioquímicas já apresentadas. De fato, o aumento da expressão de UCP-1 e 

MnSOD preveniram completamente a ativação das vias do poliol, da PKC e das 

hexosaminas, bem como a formação intracelular de AGEs em células endoteliais, o que 

mostra o papel central do estresse oxidativo na ativação dessas vias (BROWNLEE, 

2005; NISHIKAWA et al., 2000). 

Outra linha de investigação sugere que o estresse oxidativo envolvido na 

patogênese das complicações do DM ocorre também porque pacientes diabéticos 

apresentam uma resposta anormal de genes antioxidantes à hiperglicemia, com uma 

expressão reduzida de enzimas antioxidantes (CERIELLO et al., 2000; HODGKINSON 

et al., 2003). Independente do mecanismo pelo qual ocorre o estresse oxidativo, existe 

uma preocupação quanto aos seus efeitos deletérios para a célula, uma vez que ROS e 

RNS podem lesar biomoléculas provocando em alguns casos alteração ou perda de 

função. Os danos em biomoléculas nesse contexto são importantes tanto por permitirem 

investigações mecanísticas quanto pelo seu potencial de serem utilizados como 

biomarcadores para monitorar a intensidade do prejuízo causado (GIUGLIANO; 

CERIELLO; PAOLISSO, 1996). 

Em nosso grupo, têm sido estudados marcadores de dano oxidativo em lipídeos e 

em DNA. Nesse sentido, a 8-oxo-7,8-dihidro-2’-desoxiguanosina (8-oxodG) é o 

produto de oxidação do DNA mais estudado em diferentes situações nas quais o estresse 

oxidativo parece estar envolvido  (BIANCHINI et al., 2001; CADET et al., 2008). Essa 

lesão pode ser gerada por oxidação monoeletrônica da guanina ou ataque de radical 

hidroxila ou oxigênio singlete à guanina no DNA (CADET et al., 2008). Diferentes 

tipos celulares em humanos e modelos animais de diabetes têm apresentado aumento 

dos níveis de 8-oxodG, indicando que há a ocorrência de estresse oxidativo 

generalizado no DM. Essa lesão também é passível de ser detectada na urina de 

pacientes diabéticos ou de animais experimentais, podendo ser utilizada como 

biomarcador de estresse oxidativo (BROEDBAEK et al., 2011). 

A abundância de ácidos graxos poliinsaturados na célula e a sua sucetibilidade à 

oxidação, os torna alvos importantes para os oxidantes. Como essa oxidação 

desencadeia uma cascata autocatalítica que gera numerosas substâncias genotóxicas, tais 

danos aos lipídeos têm grandes implicações para a integridade do DNA (LOUREIRO; 
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DI MASCIO; MEDEIROS, 2002). De fato, a peroxidação lipídica tem sido associada ao 

desenvolvimento de condições patológicas, sejam elas induzidas por exposição a 

agentes oxidantes ou não. Nesse processo são gerados aldeídos ,-insaturados, 

variantes estruturais dos mesmos (tais como 4-hidroxialcenais e epoxialdeídos) e 

malonaldeído (MDA), os quais são agentes alquilantes com capacidade de ligação 

covalente a grupos nucleofílicos presentes em DNA, peptídeos e proteínas, provocando 

alterações nas funções dessas moléculas (MARNETT; PLASTARAS, 2001; OSAWA; 

KATO, 2005).  

Além de danos em lipídeos e no DNA, o aumento das espécies reativas de 

oxigênio em estudos clínicos e experimentais de diabetes tem sido relacionado com 

vasoconstrição, crescimento e migração de células da musculatura lisa, disfunção 

endotelial, modificação de proteínas da matriz extracelular e aumento da reabsorção de 

sódio pelos rins (ELMARAKBY; SULLIVAN, 2012). Alterações da expressão e 

atividade de algumas moléculas alvos relacionadas ao controle do estresse oxidativo, 

como sirtuína1 (SIRT1) e proteína quinase ativada por AMP (AMPK), têm sido 

hipotetizadas como importantes para o desenvolvimento de complicações do DM 

mediado pelo estresse oxidativo. A sirtuína1 (SIRT1), uma desacetilase de histonas da 

classe III, é uma proteína multifuncional importante para a regulação da homeostase 

energética, ciclo celular, apoptose, resposta inflamatória e níveis de ROS. Já a AMPK é 

uma proteína quinase que atua na manutenção do balanço energético celular e reduz os 

níveis intracelulares de ROS. De fato, a importância dessas proteínas foi evidenciada em 

modelos in vitro e in vivo de retinopatia diabética (ZHENG et al., 2012). 

Por fim, o estresse oxidativo pode atuar ainda como indutor da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias, o que também influencia a ocorrência de complicações 

crônicas do DM. O exemplo mais claro desse aspecto é a ativação do fator de 

transcrição NF-κB mediada por ROS, que funcionam como mensageiros nessa via de 

sinalização. Como resultado tem-se a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como 

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral α (TNF-α). A 

liberação dessas citocinas acontece também em virtude do aumento da migração de 

macrófagos observada no DM, que acaba sendo outro fator indutor da produção de 

ROS, de modo a alimentar o ciclo vicioso de inflamação e estresse oxidativo 

(ELMARAKBY; SULLIVAN, 2012; GUIJARRO; EGIDO, 2001; MASSY et al., 

1999). 
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A expressão elevada de IL-1 associada a fatores quimiotáticos e moléculas de 

adesão aumenta a permeabilidade vascular e estimula a proliferação de células 

mesangiais e a síntese de matriz extracelular. Já a expressão renal de IL-6, além de 

também promover a proliferação mesangial, está relacionada com atrofia tubular em 

diversos modelos de nefropatia. Quanto ao TNF-α sabe-se que o seu papel está 

relacionado com a própria sinalização do NF-κB mediando a transcrição de várias 

citocinas envolvidas na sobrevivência e proliferação celular, resposta inflamatória, 

adesão celular e fatores anti-apoptóticos. Pelo fato de ser citotóxico para células 

glomerulares, mesangiais e epiteliais e poder induzir dano renal, tem desempenhado um 

papel fisiopatológico em vários modelos experimentais de doença renal 

(ELMARAKBY; SULLIVAN, 2012). 

 

 

1.4.5 Mecanismos Epigenéticos 

 

 

O estudo de mecanimos epigenéticos como parte das bases moleculares do 

desenvolvimento de complicações do diabetes tem trazido contribuições importantes 

para a compreensão desses processos (COOPER; EL-OSTA, 2010; KATO; 

NATARAJAN, 2014; VILLENEUVE; REDDY; NATARAJAN, 2011). A epigenética 

compreende mecanismos moleculares estáveis, mas reversíveis, que controlam a 

expressão gênica sem que ocorra, no entanto, alterações na sequência de bases do DNA. 

Estes mecanismos incluem a metilação do DNA, modificações pós-traducionais em 

histonas e micro RNAs (miRNAs) (MEISSNER, 2010; PORTELA; ESTELLER, 2010; 

WAKI; YAMAUCHI; KADOWAKI, 2012). Dentre os diferentes mecanismos 

epigenéticos, a metilação do DNA é o mais estudado. Trata-se basicamente da adição 

covalente de um grupamento metil na posição 5 da citosina, catalisada por DNA metil 

transferases. Essa modificação é a alteração mais abundante no genoma de eucariotos e 

tem como consequência a supressão da expressão gênica, modulando o acesso do 

maquinário transcricional à cromatina ou recrutando proteínas de ligação a grupos metil 

(BARRES; ZIERATH, 2011; BIRD, 2007).  

Sabe-se que o padrão de metilação do DNA é alterado na vigência de doenças e 

no DM, especificamente, algumas evidências sustentam esta constatação. Já se mostrou, 

por exemplo, que o silenciamento do gene PPARGC1A em ilhotas pancreáticas por 
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consequência da metilação do DNA promoveu comprometimento da secreção de 

insulina (LING et al., 2008; OLSSON et al., 2011). Em um estudo envolvendo 

pacientes diabéticos em estágio final de doença renal e pacientes diabéticos sem 

nefropatia, Sapienza e colaboradores (2011) identificaram 187 genes com diferentes 

níveis de metilação entre os grupos, dentre os quais 39 estavam relacionados com 

desenvolvimento do rim ou nefropatia diabética. Trabalho semelhante com pacientes 

irlandeses, identificou 19 sítios CpG que demonstraram correlação com o tempo de 

desenvolvimento de nefropatia (BELL et al., 2010). Esses estudos chamam a atenção 

para a importância da metilação do DNA na gênese do DM propriamente dito e de suas 

complicações crônicas, ressaltando a necessidade de se conhecer melhor o papel deste 

mecanismo epigenético nessas condições a fim de direcionar este conhecimento para o 

benefício dos pacientes.  

Além da metilação do DNA, os miRNAs têm emergido como importantes 

mediadores de alterações que levam às complicações crônicas do DM. Essa abordagem 

foi aplicada inicialmente em estudos de nefropatia diabética e até agora muitos miRNAs 

foram identificados em modelos de ND em células e animais (KATO et al., 2013). 

miRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificante (com cerca de 20 a 22 

nucleotídeos) que atuam no silenciamento de genes. Esse papel de regulação pós-

transcricional em mamíferos ocorre por consequência de imprecisão de 

complementaridade com o mRNA alvo, levando à sua degradação, ou por inibição da 

síntese proteica (AMBROS, 2004; BARTEL, 2004). 

Partindo do pressuposto de que a atuação dos miRNAs estaria alterada na 

vigência de doenças, o grupo da Dra. Natarajan foi pioneiro em investigar esta hipótese 

no âmbito da ND, reportando tanto alterações na expressão de diversos miRNAs como 

também revelando vias pelas quais circuitos de miRNAs promovem o desenvolvimento 

de doença renal por consequência do DM. Conforme já descrito anteriormente, o TGF-β 

é um agente conhecidamente envolvido na gênese da ND, no entanto não se conheciam 

os mecanismos pelos quais esse fator de crescimento desempenhava o seu papel pró-

fibrótico. Um trabalho importante do grupo da Dra. Natarajan demonstrou que o TGF-β 

participa da regulação de colágeno através do miR-192. Esse miRNA realiza ligações 

cruzadas entre repressores E-box (δEF1 e SIP1) presentes na região promotora do gene 

do colágeno. Como resultado tem-se aumento da expressão de colágeno que promove 

fibrose e consequente prejuízo à função renal. A importância dessa via foi demonstrada 
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tanto em cultura de células mesangiais quanto em modelos de diabetes tipo 1 e tipo 2 

(KATO et al., 2007).  

O mesmo grupo já mostrou também que o miR-192 é capaz de promover a 

expressão de outros miRNAs, como miR-216a/217 e miR-200b/c em células 

mesangiais, também levando ao aumento da expressão de colágeno. Além disso, foi 

observado que miR-216a e miR-217 têm como alvo PTEN, que é um inibidor da via de 

ativação de Akt. Sendo assim, a indução desses dois miRNAs, por consequência da 

ação do TGF-β, culmina na ativação de Akt, levando à sobrevivência de células 

mesangiais glomerulares e hipertrofia. Trata-se da revelação de mais uma via 

importante para a ND, já que os mecanismos de ativação da Akt pelo TGF-β ainda não 

haviam sido completamente elucidados (KATO et al., 2009). Outra publicação recente 

reforçou a relevância do miR-192 na ND ao correlacionar níveis aumentados de TGF-

β1, p53 e miR-192 no córtex renal de camundongos diabéticos com aumento de 

expansão glomerular e fibrose. Associada a isso está a importante constatação de que o 

silenciamento gênico do miR-192 protegeu os animais das alterações características da 

ND (DESHPANDE et al., 2013). 

Além destas vias aqui discutidas, outras abordagens têm sido publicadas no 

sentido de buscar compreender o papel dos miRNAs na ND, o que tem resultado na 

identificação de outros miRNAs possivelmente relevantes nesse contexto. De maneira 

particular, tem se chamado a atenção para a necessidade de investigar a relação entre 

estresse oxidativo e miRNAs na ND. Acredita-se que o conhecimento de como espécies 

reativas de oxigênio podem regular a expressão de miRNAs e vice versa, bem como a 

compreensão do envolvimento de sinalização redox e fatores de transcrição nesse 

processo contribuirão com o desenvolvimento de melhores terapias para ND 

(ALVAREZ; DISTEFANO, 2013; KATO et al., 2013). 

 

 

1.5  Memória metabólica 

 

 

Apesar de o conhecimento de todas essas vias, mecanismos e mediadores ser 

importante para a compreensão da fisiopatologia das complicações do DM, o que se 

observa é que as estratégias terapêuticas adotadas ainda não são completamente efetivas 

e que o número de pessoas que desenvolve essas complicações, principalmente 
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nefropatia diabética, permanece significativo e preocupante. Alguns estudos têm 

apontado a existência de um fenômeno conhecido como memória metabólica ou 

memória hiperglicêmica para explicar o fato de que muitos pacientes diabéticos, mesmo 

estando sob um controle glicêmico adequado após um período anterior de descontrole 

glicêmico, continuam desenvolvendo as complicações crônicas da doença. Isso chama a 

atenção para a necessidade de se buscar conhecer mecanismos moleculares adicionais e 

formas de revertê-los (CERIELLO; IHNAT; THORPE, 2009; KATO; NATARAJAN, 

2014).  

A primeira observação a esse respeito aconteceu em um estudo de retinopatia em 

cães diabéticos. Nesse estudo os animais foram mantidos sob pobre controle glicêmico 

ou bom controle glicêmico durante cinco anos e um terceiro grupo mantido sob pobre 

controle glicêmico por 2,5 anos seguido de controle glicêmico adequado nos seguintes 

2,5 anos. Aneurismas nos capilares da retina e outras lesões se desenvolveram após 5 

anos na ausência de um controle glicêmico adequado, mas não no grupo cuja glicemia 

foi controlada. Já no terceiro grupo, não se observaram alterações histológicas nos 

primeiros 2,5 anos de hiperglicemia e, surpreendentemente, após os 2,5 de controle 

glicêmico os animais desenvolveram retinopatia (ENGERMAN; KERN, 1987). 

Poucos anos após esse relato, outro estudo importante mostrou aumento 

persistente da expressão do gene da fibronectina em córtex renal e coração de ratos 

diabéticos cuja glicemia já havia sido controlada. Em cultura de células endoteliais 

humanas, o aumento da expressão de fibronectina e colágeno IV provocado pela 

exposição a alta concentração de glicose permaneceu detectável após múltiplas divisões 

celulares na ausência de alta concentração de glicose. Esses dados mostraram os 

primeiros indícios mecanísticos de que a hiperglicemia promove alterações que não são 

prontamente reversíveis, envolvendo possivelmente alterações na expressão gênica 

capazes de se perpetuar (ROY et al., 1990). Hammes e colaboradores (1993) 

verificaram também que o transplante de ilhotas de Langerhans após 6 semanas, mas 

não após 12 semanas de diabetes, era capaz de prevenir o desenvolvimento de 

retinopatia em ratos, sugerindo mais uma vez que a hiperglicemia promove a ocorrência 

de alterações precoces irreversíveis antes do aparecimento das complicações.  

O fenômeno da memória metabólica ganhou mais importância clínica com a 

publicação de um grande estudo epidemiológico envolvendo pacientes com DM tipo 1, 

o Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) que teve seguimento com o 

Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC). No estudo DCCT, 
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os pacientes eram mantidos sob regime de tratamento padrão ou intensivo para obter o 

controle glicêmico. Uma vez que a incidência de complicações microvasculares foi 

significativamente reduzida nos pacientes que estavam sob controle glicêmico intensivo, 

o DCCT foi encerrado precocemente, após um período de 6,5 anos, e todos os pacientes 

passaram a manter o regime de tratamento para controle intensivo da glicemia. 

Posteriormente no EDIC, que foi realizado com os mesmos pacientes, se observou que 

os indivíduos que haviam iniciado com o regime padrão no DCCT ainda apresentaram 

uma alta incidência de complicações microvasculares, como retinopatia e nefropatia, em 

relação aos que estavam sob intenso controle glicêmico desde o início, apesar de os 

níveis de HbA1c entre os grupos serem os mesmos (DCCT, 1993; EDIC, 2002; EDIC, 

2003). O monitoramento dos pacientes após 12 anos do EDIC mostrou que ainda havia 

uma menor incidência de retinopatia, nefropatia e doença cardiovascular entre os 

indivíduos que estavam sob controle glicêmico intensivo desde o início do DCCT, 

mesmo com níveis de HbA1c muito próximos entre os dois grupos (DCCT/EDIC, 

2009).  

Uma observação semelhante ocorreu em um estudo clínico e posterior 

seguimento de pacientes com DM tipo 2. Assim como no DCCT-EDIC, pacientes 

mantidos no regime de tratamento padrão durante o estudo apresentaram maior 

incidência de complicações microvasculares e cardiovasculares quando comparados aos 

que mantiveram controle glicêmico intenso desde o início do estudo e ao longo do 

seguimento, reforçando que a memória hiperglicêmica independe da etiologia da doença 

(HOLMAN et al., 2008; UKPDS, 1998).  

A publicação desses estudos chamou a atenção para a necessidade de se 

investigar os mecanismos envolvidos nessa memória metabólica e que outros fatores, 

além da glicemia, podem explicar a variação no risco de desenvolvimento de 

complicações do DM, uma vez que a exposição total à glicemia, considerando nível de 

HbA1c e tempo de diagnóstico do diabetes explicam apenas cerca de 11% do risco 

observado no DCCT-EDIC (LACHIN et al., 2008).  

Ao se considerar os mecanismos fisiopatológicos das complicações do DM 

apresentados até aqui, tendo a formação de ROS como elemento central, e o conceito de 

memória metabólica propriamente dito, pode-se chegar a uma contradição aparente 

entre esses dois aspectos: o tempo. Enquanto a meia vida de uma espécie reativa de 

oxigênio pode durar em torno de segundos dependendo da espécie, a memória 

metabólica é um fenômeno que envolve anos. Entretanto, uma possível explicação para 
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essa discrepância reside na capacidade de ROS provocarem danos em biomoléculas. O 

mesmo é válido para a glicação avançada de biomoléculas. Uma vez modificadas, as 

biomoléculas podem desempenhar funções celulares alteradas ao longo de anos. De fato 

a ocorrência de estresse oxidativo e glicação avançada foi documentada em vários 

estudos revisados por Ceriello e colaboradores (2009) empregando modelos in vivo e in 

vitro para mimetizar a memória hiperglicêmica. Apesar disso, os mecanismos que 

explicam a persistência desses danos mesmo após a normalização da glicemia 

permanecem incertos. Um resumo de possíveis mecanismos operantes na memória 

metabólica revisados por Ceriello e colaboradores é apresentado na figura 3 

(CERIELLO; IHNAT; THORPE, 2009; KATO; NATARAJAN, 2014). 

Considerando a relevância do estresse redox e de alterações metabólicas e 

epigenéticas para o desenvolvimento da ND, e o papel da memória metabólica nesse 

cenário, faz-se necessário entender se estes mecanismos estão envolvidos na memória 

metabólica. Dessa forma, espera-se fornecer subsídio para o desenvolvimento de 

alternativas mais efetivas para prevenção e tratamento da doença renal diabética. 
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Figura 3. Mecanismos operantes na memória metabólica, de acordo com estudos revisados por 

Ceriello e colaboradores (2009). A produção de superóxido a nível mitocondrial como 

consequência da hiperglicemia é uma possível causa da memória metabólica do estresse 

hiperglicêmico após a normalização da glicemia. A superprodução de ROS é um evento chave 

na ativação de outras vias envolvidas no desenvolvimento de complicações do diabetes, como a 

via do poliol, formação aumentada de AGEs, ativação da PKC, e fluxo aumentado da via das 

hexosaminas. A glicação de proteínas mitocondriais favorece a superprodução de superóxido, 

uma condição que não depende dos níveis glicêmicos. A ligação de AGEs ao RAGE promove a 

geração intracelular de ROS que, por sua vez, promovem a expressão de RAGE. O mtDNA 

pode influenciar a expressão gênica e ao mesmo tempo contribuir para a geração de radicais 

livres em nível mitocondrial. Estas condições se auto sustentam, levando à geração de estresse 

oxidativo persistente, independente dos níveis glicêmicos atuais, o que pode contribuir com a 

memória metabólica. Adaptada de Ceriello e colaboradores (2009).  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Identificar marcadores metabólicos, moleculares e epigenéticos no rim de 

animais diabéticos tratados, após um período prévio de hiperglicemia, que possam 

contribuir para o entendimento da memória metabólica. 

 

  

 2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar marcadores de estresse redox, como forma de investigar o seu 

papel na memória hiperglicêmica; 

  

 Analisar a modulação de uma via fibrogênica importante para a 

nefropatia diabética após o controle glicêmico precoce e tardio; 

 

 Verificar se metabólitos do ciclo do ácido tricarboxílico participam da 

memória hiperglicêmica no rim diabético; 

 

 Avaliar a dinâmica de marcas epigenéticas em DNA mitocondrial nas 

condições de diabetes e controle glicêmico precoce e tardio.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Reagentes e Insumos 

  

 

Todos os reagentes e insumos utilizados para a condução dos experimentos 

realizados neste trabalho foram do mais alto grau de pureza disponível comercialmente. 

A ração padrão fornecida aos animais de experimentação foi proveniente da Nuvilab 

(Curitiba, Brasil). Isoflurano utilizado para anestesia inalatória foi adquirido do 

Laboratório Cristália (Itapira, Brasil). Insulina NPH (Humulin
®
 N) e insulina glargina 

(Lantus
®
) foram obtidas dos laboratórios Lilly (Indianápolis, EUA) e Sanofi (Paris, 

França), respectivamente. Cloridrato de metformina foi fornecido pela Alcon 

Biosciences (Mumbai, Índia). Cristais de sulfato potássico alumínico utilizados como 

hemostáticos foram adquiridos do Laboratório Tayuyna (Nova Odessa, Brasil). Os 

anestésicos cetamina e xilazina foram adquiridos dos laboratórios Ceva (Paulínia, 

Brasil) e Syntec (Hortolândia, Brasil), respectivamente. Os kits reagentes para 

quantificação de proteínas totais e de hemoglobina foram proveninentes da LabTest 

(Lagoa Santa, Brasil). O kit de ELISA para quantificação de albumina (Nephrat
®
) foi 

adquirido da Exocell (Filadélfia, EUA). Os heptapeptídeos glicado e não glicado, 

utilizados para validação do método e quantificação de hemoglobina glicada, foram 

sintetizados pela Merck (Darmstadt, Alemanha). A solução de lise e solução de 

precipitação de proteínas empregadas na extração de DNA, bem como o kit para 

extração de RNA foram adquiridos da Qiagen (Hilden, Alemanha). O coquetel inibidor 

de protease e fosfatase, o padrão de peso molecular de proteínas e o SYBR
®

 Green 

foram provenientes da Thermo Scientific (Waltham, EUA). O kit para síntese de cDNA 

e o TaqMan
®
 Universal Master Mix II foi obtido da Applied Biosystems (Foster City, 

EUA). O reagente de Bradford, tampão Laemmli, as soluções para preparo de géis de 

poliacrilamida (TGX™ FastCast™) e as membranas de PVDF 0,2 μm (Transfer Pack 

TransBlot
®
 Turbo™) foram adquiridos da BioRad (Hercules, EUA). O kit para 

quantificação de KIM-1 e o anticorpo primário anti-TGFβ foram adquiridos da Abcam 

(Cambridge, Reino Unido). O kit para quantificação de pAMPK (PathScan
®
) e os 

anticorpos primários para AMPKα, pAMPKα (Thr172) e SOD2 foram obtidos da Cell 

Signaling (Danvers, EUA). O kit para medida da atividade de Sirtuína-1 (Fluor de Lys
®

) 
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foi fornecido pela Enzo Life Sciences (Farmingdale, EUA). O substrato 

quimioluminescente (Luminata™ Forte), bem como metanol e acetonitrila grau HPLC 

foram provenientes da Merck Millipore (Darmstadt, Alemanha). Todos os demais 

reagentes e insumos foram obtidos da Sigma Aldrich (Saint Louis, EUA). A água 

utilizada no preparo das soluções foi deionizada em um sistema modelo Direct-Q
® 

5UV 

(Merck Millipore, Darmstadt, Alemanha).  

 

 

3.2 Equipamentos 

 

 

3.2.1 Equipamentos básicos 

 

 

Os seguintes equipamentos básicos foram utilizados para a realização dos 

procedimentos experimentais: Microcentrífuga modelo Mikro 120 (Hettich, Tuttlingen, 

Alemanha), centrífugas modelos 5702R e 5810R (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), 

balança semi-analítica modelo FA210N (Bioprecisa, Curitiba, Brasil), balança analítica 

modelo AT261-DeltaRange (Mettler Toledo, Columbus, EUA), incubadora com 

controle de temperatura e agitação modelo Vortemp56 (Labnet, Edison, EUA), agitador 

de tubos (modelo AP56 (Phoenix, Araraquara, Brasil), agitador magnético modelo 

78HW-1 (Biomixer, Ribeirão Preto, Brasil), potenciômetro digital modelo W3B (Bel 

Engineering, Piracicaba, Brasil), banho maria modelo 245 (Cientec, Belo Horizonte, 

Brasil). As etapas de concentração à vácuo foram realizadas em um concentrador 

modular modelo miVac (Genevac, Ipswich, Reino Unido). O preparo de homogenatos 

foi realizado em um homogeneizador do tipo Ultra-turrax® (IKA, Karnataka, Índia). A 

quantificação de proteínas totais em urina foi realizada em um Analisador Bioquímico 

Labmax® 240 (Labtest, Lagoa Santa, Brasil). O ensaio de PCR em tempo real pelo 

método Taqman® foi realizado no equipamento ABI Prism® 7500 Sequence Detection 

System (Applied Biosystem,New Jersey, EUA). 
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3.2.2 Espectrofotômetros e Transiluminador 

 

 

Os espectrofotômetros utilizados foram modelo Libra S12 (Biochrom, 

Cambridge, Reino Unido) para leituras em cubeta de quartzo, e modelo Sinergy H1 

(BioTek, Winooski, EUA) para leituras em microplacas. Este último foi utilizado 

também para experimentos de determinação de fluorescência. A determinação das 

concentrações de DNA e RNA foi realizada em um espectrofotômetro modelo 

NanoDrop™ 2000 (Thermo Scientific, Waltham, EUA) disponível no Laboratório da 

Professora Silvya Stuchi Maria-Engler, FCF/USP. Para detecção de 

quimioluminescência nos experimentos de western blot, foi utilizado um 

transiluminador modelo Amersham Imager 600 (GE, Fairfield, EUA). Tanto o leitor de 

placas quanto o transiluminador foram disponibilizados pelo Laboratório da Professora 

Tania Marcourakis, FCF/USP.  

 

 

3.2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

 

 

3.2.3.1 HPLC-DAD 

 

 

As análises e purificações realizadas com UV/VIS foram conduzidas em um 

equipamento da Shimadzu Corporation (Kyoto, Japão) equipado com duas bombas LC-

20AT, um detector de arranjo de fotodiodos PDA-20AV, um auto injetor (Proeminence 

SIL–20AC) e um forno para colunas (CTO-10AS/VP) controlado por um módulo de 

comunicação CBM-20A. Os dados foram processados pelo software LC-Solution 1.21. 

(Shimadzu, Kyoto, Japão). As condições cromatográficas utilizadas são descritas ao 

longo do trabalho.  
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3.2.3.2 HPLC-ESI/MSn 

 

 

Esse sistema analítico é constitutído por HPLC da Shimadzu Corporation 

(Kyoto, Japão) equipado com duas bombas LC-20AD, uma válvula SPD-M20A, um 

detector de arranjo de fotodiodos DGU-20A/3R, um auto injetor (Proeminence SIL–

20AC) e um forno para colunas (CTO-10AC) controlado por um módulo de 

comunicação CBM-20A. O HPLC é acoplado a um espectrômetro de massas modelo 

amaZon Speed com fonte ESI e duplo funil de íons, analisador tipo Ion Trap (Bruker 

Daltonics, Billerica, EUA), disponível no laboratório da Professora Marisa H. G. 

Medeiros do IQUSP. 

 

 

3.2.3.3 HPLC-ESI-MS/MS 

 

 

O sistema analítico é constituído por HPLC Agilent série 1200 (Wilmington, 

EUA), equipado com uma bomba binária (Agilent 1200 G1312B), uma bomba 

isocrática (Agilent 1200 G1310A), um forno para coluna (Agilent 1200 G1316B), um 

detector de absorbância de arranjo de diodos (Agilent 1200 DAD G1315C) e um injetor 

automático (G1367C Agilent 1200). O sistema de HPLC é integrado a um 

espectrômetro de massas Linear Quadrupole Ion Trap modelo 4000 QTRAP da empresa 

Applied Biosystems/MDS Sciex Instruments (Foster City, EUA). Os dados foram 

processados utilizando o software Analyst 1.4 (Applied Biosystems, EUA). 

 

 

3.2.4 Sistemas de eletroforese e transferência de proteínas 

 

 

Para separação eletroforética de proteínas em gel de poliacrilamida, foi utilizado 

um sistema de eletroforese vertical composto de cuba modelo Mini-PROTEAN Tetra 

System e fonte PowerPac™ Basic (BioRad, Hercules, EUA). A transferência das 
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proteínas por via semi-seca foi realizada em um equipamento modelo Trans-Blot® 

Turbo™ (BioRad, Hercules, EUA). 

 

 

3.3 Modelo experimental 

 

 

3.3.1 Animais 

 

 

Foram utilizados neste estudo ratos Wistar Hannover, machos, com 8 semanas 

de idade, pesando entre 250 e 350g, adquiridos e mantidos no Biotério de Produção e 

Experimentação Animal do Instituto de Química/Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade de São Paulo. Os animais foram alocados aos pares em caixas de 

polipropileno (49cm x 34cm x16cm) com grade aramada em aço inoxidável, contendo 

maravalha proveniente de madeira Pínus, dispostas em estantes abertas, com acesso a 

água e ração ad libitum, em sala com temperatura de 22±2ºC; umidade 55±10%; 15 a 20 

trocas de ar por hora; iluminação com lâmpadas fluorescentes com fotoperíodo de 12 

horas claro/ 12 horas escuro, controlado por um temporizador digital. Antes da indução 

de diabetes eram realizadas duas trocas de caixa por semana e após a indução de 

diabetes as trocas passaram a ser diárias, em virtude do expressivo aumento do volume 

urinário. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Protocolo 

CEUA/FCF/363) e considerado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal – CONCEA. 

 

 

3.3.2 Indução de diabetes 

 

 

O procedimento de indução de diabetes iniciou-se após duas semanas de 

aclimatação dos animais na sala experimental. Para tanto, após um período de jejum de 

12 horas, registrou-se o peso e a glicemia dos animais e os mesmos foram anestesiados 

com isoflurano 4% utilizando-se um equipamento de anestesia inalatória (Morya®). 
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Uma solução recém-preparada de estreptozotocina em solução salina (50 mg/mL) foi 

administrada por via intravenosa, através de punção da veia peniana, em volume 

correspondente à dose de 40 mg de STZ por quilograma de peso corpóreo. Para evitar 

problemas relacionados à hipoglicemia grave, manteve-se o cuidado de garantir que os 

animais se alimentassem após 30 min da administração da droga. Os animais dos grupos 

controles não diabéticos foram submetidos aos mesmos procedimentos, tendo recebido 

apenas o veículo por via intravenosa.  

 A condição de diabetes foi confirmada após acompanhamento glicêmico em 24, 

48 e 72 horas da administração de STZ. A glicemia foi quantificada no sangue coletado 

da veia caudal, utilizando-se o glicosímetro BreezeTM 2 (Bayer HealthCare, 

Mishawaka, EUA) sendo que os animais que apresentaram glicemia igual ou superior a 

250mg/dL nas três medições foram considerados diabéticos e incluídos no estudo. 

 

 

3.3.3 Delineamento experimental 

 

 

A primeira etapa experimental deste estudo foi delineada com o propósito de 

avaliar se um período curto de hiperglicemia seria capaz de promover alterações 

persistentes após o controle glicêmico. Para tanto, os animais foram randomicamente 

distribuídos em 4 grupos de 6 animais. O período total de estudo foi de 8 semanas, 

sendo que os grupos experimentais compreenderam animais não diabéticos ou 

diabéticos por 8 semanas e diabéticos por 4 semanas tratados nas 4 semanas seguintes. 

O tratamento foi realizado com Insulina (6UI/dia) ou Insulina (3UI/dia) e Metformina 

(100 mg/kg/dia). Utilizou-se Insulina NPH 100U/mL administrada por via subcutânea 

duas vezes ao dia sempre no mesmo horário, sendo 1/3 da dose pela manhã e 2/3 no 

final da tarde. Metformina foi solubilizada em água e administrada diariamente por 

gavagem. Os animais dos grupos não tratados receberam apenas o veículo pela mesma 

via. Esta etapa experimental será referida a partir de então como estudo de curta 

duração. 

A segunda etapa experimental deste estudo foi delineada com o propósito de 

avaliar o perfil dos marcadores de interesse após um período mais longo de 

hiperglicemia e como os tratamentos com insulina e metformina modulariam tais 

marcadores. Para tanto, os animais foram randomicamente distribuídos em 6 grupos de 
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10 animais. O período total de estudo foi de 24 semanas, sendo que os grupos 

experimentais compreenderam animais não diabéticos ou diabéticos por 12 semanas, de 

modo a se obter informações do tecido renal no período imediatamente anterior ao 

início dos tratamentos (ND12 e D12, respectivamente); animais não diabéticos ou 

diabéticos por 24 semanas, como controles do período total de estudo (ND24 e D24, 

respectivamente); animais diabéticos por 12 semanas e tratados nas 12 semanas 

seguintes com Insulina isoladamente ou associada à metformina (100 mg/kg/dia) 

(D12INS e D12MET, respectivamente). O tratamento com insulina consistiu em uma 

combinação de 2UI de insulina NPH 100U/mL administrada pela manhã e 2 ou 3UI de 

insulina glargina 100U/mL administrada ao final da tarde, ambas por via subcutânea. 

Essa associação de dois tipos de insulina objetivou garantir um melhor controle 

glicêmico ao longo das 24 horas. A escolha da dose de insulina a ser aplicada foi 

realizada com base nas medições semanais da glicemia, de modo a garantir o controle 

glicêmico adequado. Os grupos de animais não tratados foram submetidos a 

procedimento semelhante de injeção subcutânea sem que, entretanto, nenhum líquido 

tenha sido inoculado. Metformina foi dissolvida diariamente na água de consumo em 

concentrações adequadas para manter as doses escolhidas, de acordo com o volume de 

água ingerido pelos animais. 

Independentemente dos grupos experimentais, todos os animais diabéticos 

durante o período em que não havia tratamento (grupos D12INS e D12MET até a 12ª 

semana e grupos D12 e D24 durante todo o período), receberam diariamente uma dose 

de 1 a 3 UI de insulina NPH ao final da tarde, com o propósito de manter a glicemia 

média inferior a 500 mg/dL. Esta medida objetivou evitar que os animais 

desenvolvessem hiperglicemia grave, que poderia levar a complicações agudas e 

inclusive impossibilitar a sobrevivência dos mesmos ao longo das 24 semanas de 

estudo. Esta etapa experimental será referida a partir de então como estudo de longa 

duração. Um esquema dos grupos experimentais nos estudos de curta e longa duração é 

demonstrado na figura 4. 
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Figura 4 – Delineamento experimental dos estudos de curta e longa duração. 

 

 

 

 

3.4  Monitoramento do diabetes e da função renal 

 

 

 Para acompanhamento dos níveis glicêmicos dos animais ao longo do período de 

estudo, a glicemia foi aferida semanalmente em horário fixo no sangue obtido da veia 

caudal, utilizando-se o glicosímetro Breeze
TM

 2. O peso dos animais foi registrado na 

mesma periodicidade.  Nos animais do estudo de curta duração a função renal foi 

avaliada no período pré-tratamento (4 semanas) e pós-tratamento (ao final de 8 

semanas). Nos animais do estudo de longa duração, a função renal foi avaliada em 

amostras coletadas após 6, 8, 12, 18 e 24 semanas de estudo.  

No dia anterior a cada coleta de sangue, os animais foram mantidos em gaiolas 

metabólicas para coleta da urina de 24 horas, sendo que durante as últimas 8 horas os 

mesmos permaneceram em jejum, com acesso apenas à água ad libitum. Nos períodos 

anteriores à eutanásia, cerca de 500µL de sangue total foram coletados em micro tubos 

com heparina a partir de uma incisão de aproximadamente 2 mm na extremidade da 

cauda do animal feita com tesoura cirúrgica de aço inoxidável após aquecimento da 

cauda em lâmpada de infravermelho por 10 min, para favorecer a dilatação do vaso. 
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Após a coleta, o sangramento foi interrompido por compressão com gaze contendo 

cristais de sulfato potássico alumínico. Ao final de cada estudo, cerca de 6 mL de 

sangue total foram coletados em tubos heparinizados a partir de punção da aorta 

abdominal com capilar de vidro imediatamente antes da eutanásia do animal. As 

amostras de sangue foram centrifugadas a 3.000 rpm por 10 min para obtenção da 

fração de eritrócitos a ser empregada na quantificação de hemoglobina glicada.  

 A quantificação de proteínas totais na urina foi realizada por método 

semiautomatizado, com kit reagente e calibrador procedente do mesmo fabricante do 

equipamento. Antes da análise, as amostras de urina foram centrifugadas a 2.000 rpm 

por 10 min e diluídas 25 vezes. A concentração de proteínas totais foi calculada de 

acordo com as instruções contidas na bula do kit. Para determinação de albumina e 

KIM-1 na urina, foram utilizados kits de ELISA e procederam-se os ensaios conforme 

instruções dos fabricantes.  

 

 

3.5 Coleta de rins e eutanásia 

 

 

Após o período de 8, 12 ou 24 semanas, conforme delineamento experimental, 

os animais foram anestesiados com uma mistura de Cetamina e Xilazina nas doses de 

100mg/kg e 10mg/kg, respectivamente. A artéria renal direita, veia renal direita e ureter 

direito foram presos com pinça hemostática para permitir a remoção do rim direito sem 

perda excessiva de sangue posteriormente. Uma vez removido, o rim direito foi 

cuidadosamente lavado em solução salina, pesado e seccionado transversalmente. Da 

porção inferior resultante, obteve-se uma fatia coronal de 2 a 3 mm que foi mantida em 

glutaraldeído (solução 2% em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,4) por 2 horas e 

transferida para solução salina para posterior análise por microscopia eletrônica. O 

restante da porção inferior foi acondicionado a -80ºC para extração de DNA. Na porção 

superior realizou-se um corte longitudinal para obtenção de duas frações, para extrações 

de RNA e proteínas. Ambas também foram armazenadas a -80ºC.  

A seguir, uma pequena incisão foi feita na aorta abdominal para coleta de sangue 

com auxílio de um capilar de vidro heparinizado. Através da mesma incisão, procedeu-

se a perfusão retrógrada in situ do rim esquerdo com solução Dubosq-Brazil modificada 

(solução saturada de ácido pícrico 32%, formaldeído 25,6%, ácido acético glacial 6% e 
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etanol 36,4%), após breve perfusão com solução salina 0,9%. Para evitar danos 

artefatuais no processo de perfusão, utilizou-se um sistema empregando ar comprimido 

medicinal cuja pressão foi mantida em cerca de 120 mmHg durante todo o 

procedimento. Ao término da perfusão, a eutanásia foi realizada por incisão do 

diafragma. A perfusão renal retrógrada foi realizada para a coleta do rim esquerdo de 

modo adequado para ser utilizado em eventuais análises histológicas posteriores. Uma 

representação esquemática do sistema de perfusão é demonstrada na Figura 5. O 

treinamento para realização do procedimento ocorreu com a colaboração do Prof. 

Roberto Zatz da FM/USP. 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática do sistema de perfusão. Ar comprimido medicinal foi 

utilizado para bombear solução salina ou solução Dubosq-Brazil modificada sob pressão 

controlada. Um sistema de válvulas permitiu selecionar a solução de interesse. A, Rim 

perfundido in situ com solução salina. B, Rim perfundido in situ com solução Dubosq-Brazil 

modificada. 
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3.6  Quantificação de hemoglobina glicada 

 

 

3.6.1 Princípio do método 

 

 

Neste trabalho propôs-se o desenvolvimento e validação de um novo método 

analítico para quantificação de hemoglobina glicada. O método utilizado como base foi 

descrito pela Federação Internacional de Química Clínica (IFCC) e tem como 

fundamento a utilização da endoproteinase Glu-C para clivar a hemoglobina e liberar o 

hexapeptídeo da cadeia β para posterior quantificação dos fragmentos glicados e não 

glicados. O desenvolvimento de novos métodos por parte do IFCC partiu de uma 

necessidade evidenciada em laboratórios clínicos de diversos países de se harmonizar 

mundialmente a quantificação de HbA1c e padronizar os seus valores de referência em 

humanos com base em métodos confiáveis e reprodutíveis, uma vez que com os 

métodos até então empregados se observava uma discrepância significativa de valores 

(JEPPSSON et al., 2002).  

A endoproteinase Glu-C é uma serina endoprotease, que hidrolisa ligações 

peptídicas no sítio carboxil de resíduos glutamil e aspartil. Partindo desse pressuposto, 

considera-se que quando em contato com a cadeia β da hemoglobina, a enzima libera 

diversos peptídeos de tamanhos variados, dentre eles o hexapeptídeo terminal (V-H-L-

T-P-E) utilizado para quantificação, já que a valina inicial nesse peptídeo é um alvo 

principal para a reação de glicação da hemoglobina (JEPPSSON et al., 2002). Como há 

uma diferença na sequência de aminoácidos da cadeia β da hemoglobina do rato em 

relação ao humano, o produto de interesse após a digestão com a endoproteinase Glu-C 

neste caso seria um heptapeptídeo (V-H-L-T-D-A-E). Utilizando-se então 

heptapeptídeos glicado e não glicado sintéticos, um método empregando HPLC-

ESI/MSn Ion Trap foi desenvolvido e validado, conforme procedimentos descritos a 

seguir. Um resumo do método proposto está esquematizado na Figura 6. 
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Figura 6 - Esquema do método proposto para quantificação de hemoglobina glicada, baseada na 

razão entre heptapeptídeo glicado e não glicado, liberados a partir da clivagem enzimática pela 

endoproteinase Glu-C. 

 

 

 

 

3.6.2 Preparo da amostra  

 

 

Alíquotas de 100 µL de hemácias foram lavadas com 1 mL de solução salina e 

após homogeneização as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm por 10 min. O 

sobrenadante foi descartado e repetiu-se o mesmo procedimento. Ao pellet de células 

formado, adicionou-se novamente 1 mL de solução salina, homogeneizando os tubos 

levemente por inversão, sem desprender as células, e a seguir os mesmos foram 

incubados em banho-maria a 37ºC por 4 horas, com o propósito de remover a pré-

HbA1c (base de Schiff). Finalizado o período de incubação, o sobrenadante foi 

descartado e preparou-se o hemolisado com a adição de 1 mL de água deionizada e 

posterior homogeneização.  
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3.6.3 Quantificação de hemoglobina total 

 

 

Hemoglobina total foi quantificada utilizando-se kit comercial. Uma alíquota de 

10 µL do hemolisado foi adicionada em 2,5 mL de reagente de cor. Os tubos foram 

agitados em vortex e após 5 min determinaram-se as absorbâncias a 540 nm em leitor de 

placa. O mesmo procedimento foi realizado com 10 µL de uma solução padrão de 

hemoglobina. O cálculo da concentração de hemoglobina total foi realizado utilizando-

se as absorbâncias de cada amostra e um fator de correção, com base nas instruções do 

fabricante. 

 

 

3.6.4 Clivagem enzimática da hemoglobina 

 

 

A uma alíquota do hemolisado, correspondendo a 50 µg de hemoglobina total, 

foram adicionados 2,5 µL de uma solução de endoproteinase Glu-C (200 µg/mL) e 

completou-se o volume para 100 µL com tampão de digestão (acetato de amônio, pH 

4,3). As amostras foram incubadas a 37ºC, 70 rpm, por 18 horas. Uma vez transcorrido 

o período de incubação, a digestão foi interrompida pelo congelamento das amostras a  -

20ºC.  

 

 

3.6.5 Análise por HPLC-ESI/MSn Ion Trap 

 

Após o descongelamento, as amostras foram centrifugadas a 12.200 rpm por 2 

min e alíquotas de 15 µL foram injetadas no sistema de HPLC-ESI/MSn descrito em 

3.2.3.2. Para a eluição, empregou-se coluna Luna C18(2) (150 x 2.0 mm i.d., 3.0 µm, 

100A Phenomenex) e um gradiente de ácido trifluoroacético 0,025% em água (bomba 

A) e ácido trifluoroacético 0,023% em acetonitrila (bomba B), conforme demonstrado a 

seguir (Tabela 1). O fluxo da fase móvel foi de 0,2 mL/min e temperatura de 35ºC. As 

análises foram realizadas em modo positivo e considerou-se que durante a ionização as 

moléculas de interesse são duplamente protonadas. Portanto, as massas observadas 

corresponderiam à massa da molécula adicionada a 2 prótons e dividida por 2 (m/z). 
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Sendo assim, os íons com m/z = 392 e m/z =473,2, correspondendo ao heptapeptídeo 

não glicado e glicado, respectivamente, foram monitorados para quantificação.  

 

Tabela 1: Condição cromatográfica para quantificação do heptapeptídeo glicado e não glicado. 

TEMPO (min) Fluxo (µL) A (%) B (%) 

0 200 93 7 

3 200 93 7 

19 200 80 20 

21 200 0 100 

25 200 0 100 

27 200 93 7 

37 STOP   

 

 

 

 

3.6.6 Validação do Método 

 

 

 Para validação do método analítico, quantidades crescentes do heptapeptídeo 

glicado (1,1 ng, 2,5 ng e 4,6 ng) foram adicionadas a amostras de hemolisado contendo 

50 µg de hemoglobina total e submetidas aos mesmos procedimentos descritos 

anteriormente. Para cálculo da precisão e exatidão, as amostras foram processadas em 

quadruplicata. Foram realizadas injeções em dois dias distintos para cálculo do 

coeficiente de variação inter-dia. A linearidade foi determinada a partir do preparo de 

curvas de calibração na faixa de 0,0015 a 0,03 µg de heptapeptídeo glicado no volume 

de injeção e de 0,03 a 0,3 µg de heptapeptídeo não glicado no volume de injeção. Os 

dados de validação do método são apresentados no Anexo A.  

 

 

3.7 Quantificação de malonaldeído 

 

 

Alíquotas de 100 µL de plasma ou homogenato de rim (50 mg de tecido, 

homogeneizado em 500 μL de PBS e 72 μL de butil-hidroxitolueno 0,2%, v/v) foram 

hidrolisadas para liberação do MDA ligado a proteínas através da adição de 10 µL de 

NaOH 4 M com subsequente incubação a 60 ºC por 30 min sob agitação de 100 rpm. 
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Ao término da incubação, 150 μL de H2SO4 1% (v/v) foram adicionados e as amostras 

foram submetidas à vigorosa agitação por 20 segundos com posterior centrifugação a 

9.300 g por 10 min. Após a centrifugação, 175 μL do sobrenadante foram coletados e 

incubados com 25 μL de uma solução de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH, 1 mg/mL em 

HCl 2M). A reação de derivatização ocorreu em temperatura ambiente, ao abrigo da luz, 

durante 30 min. Alíquotas de 100 μL foram injetadas no sistema de HPLC-DAD 

descrito em 3.2.3.1 A seguinte condição cromatográfica foi utilizada para as análises: 

uma Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm, (Phenomenex, Torrance, EUA) 

com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, EUA) foi eluída com 

um gradiente de água (Solução A) e acetonitrila  (Solução B), ambas suplementadas 

com ácido acético (0,2%; v/v), a 30 ºC, com fluxo de 1 mL/min (0 – 28 min, 20 – 100% 

de B; 28 – 30 min, 100 – 20% de B; 30 – 40 min, 20% de B). O detector de DAD foi 

fixado em 306 nm para o monitoramento do produto MDA-DNPH. 

 

 

3.8 Quantificação de adutos de DNA em urina 

 

 

Para a coleta de urina, os animais permaneceram em gaiolas metabólicas pelo 

período de 24 h. Dessa forma, os resultados estão expressos em pg/24h para cada uma 

das lesões. 

Alíquotas de 100 µL de urina foram adicionadas a 200 µL de H2O, 2 µL de uma 

solução contendo 75 fmol/µL de [
15

N5]CEdG e 1,5 µL da solução contendo 1000 

fmol/µL de [
15

N5]8-oxodG. As amostras foram então homogeneizadas em vórtex e 

secas completamente a vácuo. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de metanol às 

amostras, que foram novamente homogeneizadas em vórtex e centrifugadas por 10 min 

a 16.000 g. O sobrenadante foi transferido para outro tubo para nova secagem completa 

a vácuo. As amostras foram então ressuspensas em 75 µL de H2O e centrifugadas por 5 

min a 16.000 g. Por fim, foram injetados 50 µL no sistema HPLC-ESI-MS/MS descrito 

em 3.2.3.3. Para as quantificações utilizou-se curvas de calibração no intervalo de 5 a 

400 fmol de CEdG  e 50 a 4000 fmol de 8-oxodG, mantendo-se fixas as quantidades de 

padrão interno em 100 fmol de [
15

N5]CEdG e 1000 fmol de [
15

N5]8-oxodGuo no 

volume de injeção.  
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As análises foram realizadas no modo de monitoramento de reação múltipla 

(MRM) para detecção e quantificação das lesões, sendo utilizadas as seguintes 

fragmentações: m/z 284 [M+H]
+
  m/z 168 [M  2’- desoxirribose + H]

+
 e m/z 289 

[M+H]
+
  m/z 173 [M  2’- desoxirribose + H]

+
 para detecção de 8-oxodG e respectivo 

padrão interno [
15

N5]8-oxodG; m/z 340 [M+H]
+ 
 m/z 224 [M  2’-desoxirribose + H]

+
 

e m/z 345 [M+H]
+ 
 m/z 229 [M  2’- desoxirribose + H]

+
 para detecção de CEdG e 

respectivo padrão interno [
15

N5]CEdG. As razões entre as áreas (aduto/padrão interno) 

foram utilizadas para quantificação. A seguinte condição cromatográfica foi utilizada: 

uma coluna Luna C18(2) (150 x 2.0 mm i.d., 3.0 µm, 100A Phenomenex) com uma pré-

coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, EUA) foi eluída com um gradiente 

de ácido fórmico 0,1% em H2O (Solução A) e ácido fórmico 0,1% em metanol (Solução 

B), a 35 ºC, com fluxo de 0,130 mL/min (0 – 30 min, 0 – 50 % de B; 30 – 31 min, 50 – 

80% de B; 31 – 33 min, 80 –0% de B; 33 – 45 min, 0% de B). 

 

 

3.9 Quantificação de adutos em DNA nuclear e mitocondrial 

 

 

3.9.1 Extração de DNA nuclear e mitocondrial 

 

 

Um homogenato foi obtido a partir da trituração de 500 mg de tecido renal em 2,5 

mL de tampão tris EDTA 10 mM contendo sacarose 0,25 M, pH 7,4. O homogenato foi 

centrifugado a 1.000 g por 30 minutos, sob temperatura de 4ºC. O pellet contendo os 

núcleos foi separado para posterior procedimento de extração do DNA, enquanto que o 

sobrenadante contendo as mitocôndrias foi centrifugado novamente a 10.000 g por 15 

minutos. O novo pellet formado foi lavado com tampão Tris EDTA 10 mM, pH 7,4, e, a 

seguir, dissolvido em tampão mitocondrial (glicose 50 mM, EDTA 10 mM, Tris 25 

mM, pH 8,0). As mitocôndrias foram lisadas pela adição de 250 µL de uma solução de 

hidróxido de sódio 0,2 M e SDS 1%. O pH da mistura foi neutralizado com 40 µL de 

uma solução de acetato de sódio 3 M e ácido acético 2 M, pH 4,8. Após centrifugação a 

10.000 g por 10 minutos, o sobrenadante foi transferido para um tubo limpo, ao qual 

foram adicionados 20 µL de uma solução aquosa de proteinase K (20 mg/mL). O tubo 
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foi invertido 25 vezes para homogeneização e incubado à 37ºC por 1 hora. A seguir, 

adicionou-se 20 µL de RNAse A (15 mg/mL em tampão acetato de sódio 10 mM, pH 

5,2) e, uma vez homogeneizada, a amostra foi incubada por mais 1 hora à temperatura 

ambiente. Ao término da incubação, as proteínas foram precipitadas utilizando-se 250 

µL de uma solução comercial, a amostra centrifugada a 2.000 g por 10 minutos e ao 

sobrenadante adicionaram-se 5 mL de isopropanol gelado para precipitação do DNA. 

Após centrifugação a 3.000 g por 10 minutos, o sobrenadante foi descartado, o DNA 

lavado com 2 mL de etanol 70%, seco e ressuspenso em 50 µL de uma solução aquosa 

de desferroxamina 0,1 mM e D-penicilamina 10 mM.  

Para extração do DNA nuclear, adicionou-se 10 mL de tampão A (320 mM 

sacarose, 5 mM MgCl2, 10 mM Tris, 1% Triton X-100 em pH final de 7,5) ao pellet 

obtido após a primeira centrifugação. A amostra foi homogeneizada e centrifugada a 

1.500 g por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e ao novo pellet adicionou-se 5 

mL de solução de lise de células. Uma vez dissolvido completamente o pellet, 

adicionou-se 175 µL de SDS 10%. O tubo foi invertido 20 vezes e procedeu-se a 

extração do DNA a partir da adição de proteinase K, conforme descrito anteriormente 

para o DNA mitocondrial, mantendo-se as devidas proporções de todos os reagentes.  

Todas as soluções utilizadas foram adicionadas de desferroxamina 0,5 mM e D-

penicilamina 10 mM imediatamente antes do uso, com o propósito de prevenir a 

formação artefatual de adutos durante o processo de extração do DNA. A concentração 

e a pureza do DNA obtido foram determinadas em espectrofotômetro do tipo 

NanoDrop. 

Com o propósito de checar a ausência de contaminação de amostras de DNA 

mitocondrial com DNA nuclear, amostras representativas foram submetidas a uma 

reação de PCR em tempo real utilizando-se um par de primers capaz de amplificar o 

gene Nd4, constitutivamente expresso apenas pelo DNA mitocondrial. Os primers 

utilizados foram ND4-Forward 5’-TAGCTCAATCTGCCTACGCC-3’ e ND4-Reverse 

5’-ATGGCTGTGATGACTAGGGC-3’. O DNA aplificado foi marcado com SYBR 

Green I para facilitar a análise quantitativa dos produtos de PCR em um volume de 

reação de 25 μL. O procedimento foi realizado à uma temperatura inicial de 95 ºC por 

10 minutos, seguida por 40 ciclos de denaturação à 95 ºC por 15 segundos, anelamento 

por 30 segundos a 60 ºC e polimerização por 30 segundos a 72 ºC. Esta etapa foi 

realizada com a colaboração da Professora Nadja Cristhina de Souza Pinto (IQ/USP). 

 

http://www3.iq.usp.br/pessoas_view.php?idDocente=81
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3.9.2 Quantificação de Adutos em DNA nuclear 

 

 

Alíquotas contendo 80 µg de DNA nuclear (isolado conforme descrito 

anteriormente) foram adicionadas a 3,8 µL de tampão Tris-HCl/MgCl2 200 mM (pH 

7,4), 3,2 µL de DNAse I (1 unidade), 5,3 µL da solução contendo 75 fmol/µL do padrão 

[
15

N5]CEdG e 2 µL da solução contendo 1000 fmol/µL do padrão [
15

N5]8-oxodG. As 

amostras foram incubadas a 37 ºC por 1 h. Após a incubação foram adicionados 3,2 µL 

da enzima PDE1 (0,0005 unidade) e 4 µL da enzima fosfatase alcalina (3,2 unidades). 

As amostras foram novamente incubadas a 37 ºC por 1 h com agitação de 1000 rpm. Ao 

término da segunda hora, o volume final da incubação (100 µL) foi centrifugado por 10 

min a 9300 g e uma alíquota de 10 µL do sobrenadante foi injetada no sistema de 

HPLC-DAD para a quantificação de 2’-desoxiguanosina (dG). A seguinte condição 

cromatográfica foi utilizada: uma coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, 5 µm, 

(Phenomenex, Torrance, EUA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, 

Torrance, EUA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 0,1% em H2O (Solução 

A) e ácido fórmico 0,1% , 50 % metanol e H2O (Solução B), a um fluxo de 1 mL/min, 

35 ºC, nas seguintes condições: 0 – 25 min, 0 – 40 % B; 25 – 26 min, 40 – 0 %  B; 26 – 

40 min, 0 % B. O detector de DAD foi fixado em 260 nm para a quantificação de dG 

normal. Curvas de calibração foram feitas no intervalo de 0,025 até 1,5 nmol.  

Para quantificação dos adutos CEdG e 8-oxodG, alíquotas de 50 µL foram 

injetadas paralelamente no sistema de HPLC-ESI-MS/MS. As seguintes condições 

foram utilizadas em modo positivo (ESI+, [M+H]+), utilizando os parâmetros 

otimizados: CUR, 15 psi; GS1, 45 psi; GS2, 50 psi; CAD, LOW; TEM, 650 ºC; EP, 10 

V e IS, 5500 V. As fragmentações e energias utilizadas no monitoramento de reações 

múltiplas (MRM) são descritas na Tabela 2. Foi utilizado um sistema de SPE online 

conforme o descrito abaixo. Válvula posição 0: Coluna Luna C18 (2) 50 mm x 4,6 mm, 

2.6 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) eluída com um gradiente de ácido fórmico 0,1% em água 

(Solução A) e 0,1% de ácido fórmico em metanol (Solução B), a um fluxo de 130 

µL/min, 25 ºC, nas seguintes condições: 0 – 5 min, 0 – 4 % de B; 5 – 6 min, 4% de B; 6 

– 11 min, 4 – 7 % de B; 11 – 12 min, 7 – 8 % de B; 12 – 16 min, 8 – 10 % de B; 16 – 25 

min, 10 – 60 % de B; 25 – 26 min, 60 – 80 % de B; 26 – 33 min, 80 % de B; 33 – 35 

min, 80 – 0 % de B; 35 – 50 min, 0 % de B (Linha 1). Concomitantemente uma coluna 
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Luna C18 (2) 150 mm x 2,0 mm, 3 µm, (Phenomenex, Torrance, EUA) é eluída em 

modo isocrático por uma solução constituída por 15% de metanol em água com 0,1% de 

ácido fórmico, a um fluxo de 130 µL/min, 25 ºC (Linha 2). Válvula posição 1: Com a 

alteração do posicionamento da válvula, as duas linhas descritas acima passam a ser 

eluídas pelo gradiente da bomba binária e as duas colunas analíticas passam a integrar a 

mesma linha do sistema cromatográfico (Linha 3). As seguintes condições de 

posicionamento para a válvula de comutação de fluxo são empregadas: 0 – 13 min, 

posição 0; 13 – 35 min, posição 1; 35 – 50 min posição 0. Para as quantificações foram 

injetadas curvas de calibração no intervalo de 10 a 4000 fmol de 8-oxodG (1000 fmol 

de [
15

N5]8-oxodGuo) e 5 a 1500 fmol de CEdG (200 fmol de [
15

N5]CEdG).  

 

 

Tabela 2. Fragmentações e energias utilizadas para a quantificação das lesões CEdG e 8-oxodG 

em DNA nuclear de rim (DP: potencial de dissociação; CE: energia de colisão; CXP: potencial 

de saída da célula). 

Analito 
Q1               

(amu) 

Q3             

(amu) 
  

Dwell Time  

(msec) 

DP 

 (V) 

CE 

 (V) 

CXP  

(V) 

                

8-oxodG 284 168   120 36 21 8 

 284 140   120 36 45 6 

               

[
15

N5]8-oxodG 289 173   120 36 21 8 

               

CEdG 340 223   120 51 21 12 

 340 177   120 51 41 8 

               

[
15

N5]CEdG 345 228   120 51 21 12 

                

 

 

3.9.3 Quantificação de Adutos em DNA mitocondrial 

 

 

 Alíquotas contendo 40 µg de DNA mitocondrial (isolado conforme descrito 

anteriormente) foram adicionadas a 2,85 µL de tampão Tris-HCl/MgCl2 200 mM (pH 

7,4), 1,6 µL de DNAse I (0,5 unidade), 3,98 µL da solução contendo 75 fmol/µL do 

padrão [
15

N5]CEdG e 1,5 µL da solução contendo 1000 fmol/µL do padrão [
15

N5]8-

oxodG. As amostras foram incubadas a 37 ºC por 1 h. Após a incubação foram 

adicionados 1,6 µL da enzima PDE1 (0,00025 unidade) e 2 µL da enzima fosfatase 
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alcalina (1,6 unidades). As amostras foram novamente incubadas a 37ºC por 1 h com 

agitação de 1000 rpm. Ao término da segunda hora, o volume final da incubação (75 

µL) foi centrifugado por 10 min a 9300 g e uma alíquota de 60 µL do sobrenadante foi 

injetada no sistema de HPLC-DAD descrito anteriormente para purificação das frações 

correspondentes aos adutos de interesse e também para a quantificação de 2’-

desoxiguanosina (dG). A seguinte condição cromatográfica foi utilizada: uma coluna 

Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, 5 µm, (Phenomenex, Torrance, EUA) com uma pré-

coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, EUA) foi eluída com um gradiente 

de ácido fórmico 0,1% em H2O (Solução A) e ácido fórmico 0,1% , 50 % metanol e 

H2O (Solução B), a um fluxo de 1 mL/min, 35 ºC, nas seguintes condições: 0 – 26,5 

min, 0 – 40 % B; 26,5 – 32 min, 40 – 75 %  B; 32 – 33 min, 75 % B; 33 – 34 min, 75 – 

0% B. O detector de DAD foi fixado em 260 nm para a quantificação de dG normal. A 

corrida teve um total de 46 minutos, sendo que as frações entre 24,2 – 25,8 min e 36,65 

– 38,8 min, correspondendo aos intervalos nos quais eluíam os adutos 8-oxodG e 

CEdG, respectivamente, foram coletadas em um mesmo tubo.  

As frações coletadas, contendo um volume de aproximadamente 4 mL, foram 

concentradas por evaporação a vácuo durante 4 horas, em um concentrador modelo 

miVac. Após a completa evaporação do solvente, as amostras foram ressuspensas em 60 

μL de água, homogeneizadas, e uma alíquota de 50 μL foi injetada no sistema de 

HPLC-ESI-MS/MS para quantificação dos adutos. O sistema cromatográfico consistiu 

de uma coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, 5 µm, (Phenomenex, Torrance, EUA) 

com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, EUA) eluída com um 

gradiente de ácido fórmico 0,1% em água (Solução A) e 0,1% de ácido fórmico em 

metanol (Solução B), a um fluxo de 130 µL/min, 35 ºC, nas seguintes condições: 0 – 15 

min, 0 – 40 % de B; 15 – 16 min, 40 – 100 % de B; 16 – 30 min, 100 % de B. As 

análises no espectrômetro de massas foram realizadas em modo positivo (ESI+, 

[M+H]+), utilizando os parâmetros otimizados: CUR, 15 psi; GS1, 45 psi; GS2, 50 psi; 

CAD, Low; TEM, 650 ºC; EP, 10 V e IS, 5500 V. As fragmentações e energias 

utilizadas no monitoramento de reações múltiplas (MRM)  foram as mesmas aplicadas 

para quantificação dos adutos em DNA nuclear, conforme descrito na Tabela 2. Foram 

preparadas curvas de calibração no intervalo de 100 a 8000 fmol de 8-oxodG (1000 

fmol de [
15

N5]8-oxodGuo) e 5 a 250 fmol de CEdG (200 fmol de [
15

N5]CEdG) para 

quantificação dos analitos nas amostras estudadas.  
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3.10 Análise da Expressão de Proteínas 

 

 

Um extrato de proteínas foi preparado a partir da homogeneização de 

aproximadamente 50 mg de tecido renal em 1 mL de tampão RIPA (NaCl 150 mM, 

Triton X-100 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1% e Tris 50 mM pH 8,0) 

contendo 10 µL/mL de coquetel inibidor de proteases e fosfatases. Uma vez 

homogeneizadas, as amostras foram mantidas por 30 minutos no gelo, com agitação a 

cada 10 minutos, e posteriormente centrifugadas a 13.500 g por 20 minutos. As 

proteínas totais foram quantificadas no sobrenadante pelo método de Bradford e 

alíquotas do homogenato estocadas a -80ºC para posterior utilização. 

 50 µg ou 70 µg de proteínas diluídas em tampão de amostra (Tris HCl 0,25 M 

pH 6,8, glicerol 40%, SDS 8%, β-mercaptoetanol 4% e azul de bromofenol) foram 

aplicadas em cada poço de um gel de Tris-glicina-SDS-poliacrilamida composto de uma 

porção inicial de concentração 5% para empilhamento das proteínas e outra porção de 

12% para separação eletroforética das mesmas a 150 volts por 2 horas. A eletroforese 

foi monitorada pela adição de um padrão de peso molecular na faixa de 10 a 260 kDa. 

As proteínas foram então transferidas para uma membrana de PVDF por método semi-

seco. A membrana foi bloqueada com leite desnatado (5% em tampão TBS-Tween) por 

1h à temperatura ambiente sob agitação constante e, ao término do bloqueio, incubada 

por 18 horas a 4ºC sob agitação com anticorpos primários anti TGF-β (1:1000), AMPK 

e pAMPK (1:1000), SOD2 (1:2000) ou PGC1-α (1:1000). Os anticorpos primários 

foram removidos, a membrana submetida a 3 lavagens de 10 minutos com tampão TBS-

Tween e novamente incubada com anticorpos secundários anti-IgG de coelho diluídos 

5.000 vezes em solução de bloqueio. Após 2 horas à temperatura ambiente o anticorpo 

secundário foi removido e a membrana novamente lavada 3 vezes com tampão TBS-

Tween. Como controle endógeno utilizou-se anticorpo anti β-actina conjugado à 

peroxidase diluído 20.000 vezes e incubado por 1h à temperatura ambiente. 

 A detecção das bandas correspondentes às proteínas de interesse e à proteína 

constitutiva foi realizada em um fotodocumentador após adição de substrato 

quimioluminescente. Para quantificação utilizou-se o software ImageQuant TL (GE, 

Fairfield, EUA). Os dados foram expressos em unidades arbitrárias de intensidade da 

banda em relação ao grupo controle. 
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3.11 Análise da Expressão Gênica do Tgf-β 

 

 

 Para avaliar a expressão gênica do Tgf-β, o RNA total foi extraído de 

homogenatos de tecido utilizando-se o RNeasy® Mini Kit, de acordo com as 

orientações do fabricante. O RNA total foi quantificado em um espectrofotômetro do 

tipo NanoDrop e sua integridade foi verificada em um sistema de eletroforese 

Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies, Santa Clara, EUA) do Centro de Facilidades 

de Apoio à Pesquisa – CEFAP USP. Para síntese de cDNA utilizou-se o kit High-

capacity cDNA Reverse Transcription,  seguindo-se as instruções do fabricante. Foram 

utilizados 2 µg de RNA total em um volume final de reação de 20 µL. O cDNA obtido 

foi estocado à -20ºC. 

A reação de PCR em tempo real foi realizada utilizando-se o método Taqman® 

(Life Technologies, Carlsbad, EUA). Os cDNAs oriundos das amostras de tecido renal 

foram diluídos para a concentração de 50 ng/μL. As reações foram feitas para um 

volume final de 10 μL, contendo 0,5 μL da mistura de pares de primers (forwad e 

reverse) com a sonda FAM-NFQ de cada gene, 1 μL de cDNA, 5 μL de 2X Taqman® 

Gene Expression Master Mix e 3,5 μL de água livre de RNAse. Para o ensaio, os 

primers utilizados (Rn00572010_m1 para TGF-β1, Rn00667869_m1 para actina e 

Rn01775763_g1 para GAPDH) foram fornecidos pelo fabricante (Life Technologies, 

Carlsbad, EUA), que não especificam a sequência nucleotídica, entretanto, garantem a 

especificidade e funcionalidade do ensaio. Para a análise do mRNA, o nível relativo da 

expressão gênica do Tgf-β foi calculado em relação à expressão dos controles 

endógenos (β-actina e Gapdh) utilizando o método Ct (cycle threshold method) 

(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

O ensaio de PCR em tempo real pelo método Taqman® foi realizado sob as 

seguintes condições: ativação da enzima AmpErase®UNG a 50°C por 2 minutos, 

seguida da desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos, 40 ciclos de 15 segundos a 95°C 

para término do processo de desnaturação e por fim anelamento e elongação dos 

primers e sonda a 60°C por 1 minuto. Cada amostra foi analisada em duplicata técnica.  
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3.12 Quantificação de pAMPK por ELISA 

 

 

A expressão da forma fosforilada de AMPKα (Thr172) foi avaliada por método 

de ELISA seguindo as instruções do fabricante. Brevemente, 50 mg de tecido renal 

foram homogeneizados em 500 µL de tampão de lise com 1 mM de PMSF. As proteínas 

foram quantificadas pelo método de Bradford e alíquotas correspondentes a 100 ou 250 

µg de proteínas foram diluídas em tampão diluente fornecido no kit comercial para 

serem utilizadas no ensaio. Após determinação espectrofotométrica da absorbância a 

450 nm em um leitor de placas, a expressão da proteína de interesse foi calculada com 

base na densidade óptica obtida nas amostras dos grupos experimentais em relação aos 

seus respectivos controles. 

 

 

3.13 Análise da atividade de Sirtuína-1 

 

 

Amostras contendo 100 µg de proteínas, extraídas do tecido renal conforme 

descrito no item 3.10 foram utilizadas para medida da atividade de Sirt-1 a partir de 

ensaio disponível comercialmente. O experimento foi conduzido de acordo com 

instruções do fabricante, utilizando-se 25 µL de homogenato. Após incubação da 

amostra com 25 µL de uma mistura de substrato e NAD
+
 por 30 minutos, a reação foi 

interrompida pela adição de nicotinamida e um desenvolvedor de fluorescência. 

Procedeu-se a leitura da intensidade de fluorescência em um leitor de placas com os 

comprimentos de onda de excitação e emissão configurados em 360 e 460 nm, 

respectivamente. Uma curva de calibração foi preparada no intervalo de 1 a 25 µM de 

peptídeo desacetilado padrão, como forma de permitir a quantificação da atividade de 

Sirt-1 nas amostras com base na capacidade de desacetilação do mesmo substrato 

acetilado adicionado na reação. 
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3.14 Quantificação de intermediários do ciclo de Krebs 

 

 

A quantificação simultânea dos intermediários piruvato, lactato, malato, 

succinato, fumarato, glutamina e glutamato foi realizada no sistema de HPLC–ESI–

MS/MS. O preparo das amostras foi realizado conforme o descrito por Rahman e 

colaboradores, 2014, com modificações. Aproximadamente 30 mg de tecido renal foram 

homogeneizados em 500 uL de água deionizada, sob banho de gelo. Uma alíquota de 20 

uL de homogenato foi utilizada para extração dos metabólitos intracelulares, conduzida 

com a adição de 463,4 µL de uma solução de solvente de extração (40% acetonitrila, 

40% metanol e 20% água) e 16,6 µL do padrão interno (
13

C10–
15

N5–ATP, 500 pmol). As 

amostras foram então homogeneizadas em vórtex e centrifugadas por 15 min a 20.000 

g. Alíquotas de 450 µL foram transferidas para novos tubos. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo para secagem completa a vácuo. As amostras foram então 

ressuspensas em 15 µL de H2O e centrifugadas por 5 min a 16.000 g. Por fim, foram 

injetados 3 µL no sistema HPLC–ESI–MS/MS.  

As análises foram conduzidas com ionização por electrospray em modo 

negativo (ESI–, [M–H]–), utilizando-se os seguintes parâmetros otimizados: CUR, 18 

psi; GS1, 60 psi; GS2, 50 psi; CAD, LOW; TEM, 600 ºC; EP, –10 V e IS, –4500 V. As 

fragmentações e energias utilizadas no MRM são descritas na Tabela 3. As razões entre 

as áreas (metabólitos/
15

N5–
13

C10–ATP) foram utilizadas para quantificação. Curvas 

foram injetadas nos intervalos de 0,1 a 15 pmol de succinato; 1 a 500 pmol de fumarato 

e malato; 5 a 1000 pmol de piruvato; 100 a 4000 pmol de lactato; 100 a 1500 pmol de 

glutamina e glutamato; todas corrigidas com 30 pmol de 
13

C10–
15

N5–ATP no volume de 

injeção. A seguinte condição cromatográfica foi utilizada: uma coluna Luna C18(2) 

(150 x 2.0 mm i.d., 3.0 µm, 100A Phenomenex, Torrance, EUA) com uma pré–coluna 

C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, EUA) foi eluída em gradiente por uma 

solução constituída de 0,1% de tributilamina, 0,03% ácido acético em água (Solução A) 

e 10 % da solução A em acetonitrila (Solução B), a 35 ºC, com fluxo de 175 µL/min (0 

– 22 min, 10 – 100 % de B; 22 – 25 min, 100 % de B; 25 – 26 min, 100 – 10 % de B; 26 

– 37 min, 10 % de B). A válvula de comutação de fluxo foi configurada para permitir a 

entrada de eluentes no espectrômetro de massas durante o intervalo de 1,5 – 18 min.  
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Tabela 3. Fragmentações e energias utilizadas para a quantificação de intermediários do ciclo 

do ácido tricarboxílico (DP: potencial de dissociação; CE: energia de colisão; CXP: potencial de 

saída da célula).  

 

Analito 

 

Q1               

(amu) 

Q3            

  (amu) 
  

Dwell Time 

(msec) 

DP 

(V) 

CE 

(V) 

CXP 

(V) 

               

Piruvato 87.0 43.2   50 -28 -12 -6 

        

Lactato 89.1 43.0   50 -28 -20 -6 

        

Malato 132.9 115.1   50 -35 -16 -3 

 132.9 70.9   50 -35 -23 -3 

              

Succinato 116.9 72.9   50 -30 -16 -11 

 116.9 98.9   50 -30 -16 -11 

        

Fumarato 115.0 71.0   50 -35 -15 -11 

 115.0 59.0   50 -35 -15 -9 

              

Glutamina 145.1 126.9   50 -45 -15 -10 

 145.1 101.0   50 -45 -19 -9 

              

Glutamato 145.9 128.1   50 -45 -17 -5 

 145.9 102.0   50 -45 -19 -9 

              

[
13

C10
15

N5]-ATP 521.2 78.9   50 -75 -48 -5 

        

 

 

 

3.15 Quantificação de ATP, ADP e AMP 

 

 

O preparo das amostras de rim para quantificação de ATP, ADP e AMP foi 

realizado conforme descrito no item anterior (3.14). Ao final, 6 μL foram injetados no 

sistema de HPLC-ESI/MSn descrito no item 3.2.3.2. Para separação cromatográfica dos 

analitos utilizou-se uma coluna Luna C18 (2) de 150 x 2.0-mm-i.d., 3.0-µm, 100 A 

(Phenomenex, Torrance, EUA) eluída com um gradiente de 0,1 % de tributilamina e 

0,03% de ácido acético em água (solução A) e acetonitrila (solução B), sob um fluxo de 

200 μL/min e temperatura de 40° conforme a seguir: 0 a 10 min, 20 - 90% B; 10 a 11 

min, 90 – 20% B; 11 a 21 min, 20% B. Uma válvula foi configurada para permitir a 
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entrada dos eluentes no espectrômetro de massas no intervalo de 2,8 a 12 minutos. A 

análise foi conduzida com ionização por electrospray em modo negativo (ESI

, [M-

H]

), empregando-se os seguintes parâmetros otimizados: nebulizer, 15 psi; dry gas, 8.0 

L/min; dry temperature, 200 °C; capillary 3500 V. Os cromatogramas foram obtidos 

utilizando-se as seguintes fragmentações: m/z 346.0 → m/z 210.5 para detecção de 

AMP;  m/z 426.0 → m/z 327.6 para detecção de ADP;  m/z 506.0 → m/z 407.6 para 

detecção de ATP e  m/z 521.0 → m/z 422.6 para detecção de [
13

C10
15

N5]ATP. As curvas 

de calibração continham AMP e ADP na faixa de 1 a 80 pmol, e ATP na faixa de 50 a 

1600 pmol, bem como 60 pmol do padrão interno ([
13

C10
15

N5]ATP) no volume de 

injeção. 

 

 

3.16 Quantificação de ácido úrico em plasma e urina 

 

 

Alíquotas de 50 µL de plasma ou urina foram diluídas em 1.200 µL de água e 

centrifugadas a 20.000 g por 5 minutos. 10 µL de plasma ou 2 µL de urina foram 

injetados no Sistema de HPLC-DAD. A condição cromatográfica consistiu de uma 

coluna C18 (2) 250 x 4.6 mm i.d., 5.0 µm (Shimadzu, Kyoto, Japan) eluída com um 

gradiente de 5 mM de formiato de amônio (solução A) e metanol (solução B) em um 

fluxo de 680 µL/min e temperatura de 20 ºC, conforme a seguir: 0 – 6 min, 0% B; 6 – 7 

min, 0 – 2% B; 7 – 9 min, 2 – 10% B; 9 – 15 min, 10 – 80% B; 15 – 20 min, 80% B; 20 

– 21 min, 80 – 0% B; e 21 – 38 min, 0% B. Os cromatogramas foram adquiridos em 

290 nm para a quantificação de ácido úrico.  

 

 

3.17 Análise da metilação e hidroximetilação global do DNA mitocondrial 

 

 

 Uma alíquota do DNA mitocondrial extraído conforme descrito em 3.9.1 e 

hidrolisado enzimaticamente de acordo com o descrito no item 3.9.2 foi utilizada para a 

quantificação de 5-metil-2’-desoxicitidina (5-mC) e 5-hidroximetil-2’-desoxicitidina (5-

hmC). A um volume de DNA correspondente a 0,4 nmol de 2’-desoxicitidina 
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adicionou-se 2,25 μL de uma solução de [
15

N5]1,N
6
-eteno-2’-desoxiadenosina (1,N

6
-

dA) (1 pmol/μL). A mistura foi homogeneizada e submetida à concentração por 

evaporação a vácuo a 40ºC durante 30 minutos, em um concentrador modelo miVac. As 

amostras foram então ressuspensas em 15 µL de acetonitrila, dos quais 4 µL foram 

injetados no sistema de HPLC-ESI-MS/MS.  

As análises foram conduzidas com ionização por electrospray em modo positivo 

(ESI
+
, [M+H]

+
), utilizando os seguintes parâmetros otimizados: CUR, 15 psi; GS1, 45 

psi; GS2, 50 psi; CAD, LOW; TEM, 650ºC; EP, 10 V e IS, 5500 V. As fragmentações e 

energias utilizadas no MRM são descritas na Tabela 4. Foram monitoradas as transições 

correspondentes a 2’-desoxicitidina (dC), 5-metil-2’-desoxicitidina (5-mC) e 5-

hidroximetil-2’-desoxicitidina (5-hmC). Curvas de calibração foram feitas no intervalo 

de 5 a 400 pmol de dC; de 0,5 a 16 e de 0,01 a 2 pmol de 5-mC para quantificação de 5-

mC e 5-hmC, respectivamente. Em todos os pontos das curvas, utilizou-se 60 fmol de 

[
15

N5]1,N
6
-dA como padrão interno. O seguinte sistema cromatográfico foi utilizado: 

Coluna Syncronis HILIC (2) 150 mm x 4,6 mm, 5 µm, (Thermo Scientific, USA) com 

uma pré-coluna HILIC 4,0 x 3,0 mm (Thermo Scientific, USA) foi eluída com um 

gradiente de acetonitrila (Solução A) e tampão acetato de amônio 5 mM com 0.0015% 

de hidróxido de amônio, pH 8,2 (Solução B), a um fluxo de 600 µL/min, 35ºC, nas 

seguintes condições: 0 – 20 min, 2 – 24 % B; 20 – 21 min, 24 – 2 %  B; 21 – 35 min, 2 

% B. A válvula de comutação de fluxo foi configurada para permitir a entrada de 

eluentes no espectrômetro de massas durante o intervalo de 9 – 20 min. 

 

Tabela 4. Fragmentações e energias utilizadas para análise do nível de metilação e 

hidroximetilação em DNA nuclear e mitocondrial de rim (DP: potencial de dissociação; CE: 

energia de colisão; CXP: potencial de saída da célula).  

 

Analito 

 

Q1               

(amu) 

Q3             

(amu) 
 

Dwell Time 

(msec) 

DP 

(V) 

CE 

(V) 

CXP 

(V) 

        

dC 228.0 112.0  200 36 15 6 

        

5-mC 242.0 126.0  200 36 15 6 

        

5-hmC 258.0 142.0  200 36 15 6 

        

[
15

N5]1,N
6
-εdA 281.0 165.0  200 41 27 8 
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3.18 Análise Estatística 

 

 

Os dados são apresentados como média e erro padrão da média. Para variáveis 

que apresentaram distribuição normal, as médias entre os grupos foram comparadas por 

Teste t ou ANOVA de uma via, com testes de comparações múltiplas de Dunnet ou 

Sidak. Já para as variáveis que não assumiram distribuição normal, as médias foram 

comparadas com teste de Mann-Whitney ou Kruskal Wallis e pós-teste de Dunns. Em 

ambos os casos adotou-se critério mínimo de significância de 95%.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 



83 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Glicemia, peso e função renal  

 

Após 24 horas da administração de estreptozotocina, todos os animais 

apresentaram glicemia superior a 250 mg/dL e isso se repetiu após 48 e 72 horas, 

quando se confirmou a condição de diabetes. Os ratos diabéticos alcançaram o controle 

da glicemia de 7 a 14 dias após o início do tratamento, quando apresentaram níveis 

glicêmicos comparáveis àqueles do grupo controle não diabético (Figura 7). Conforme 

esperado, os níveis de hemoglobina glicada aumentaram nos animais diabéticos e foram 

reduzidos uma vez que os animais foram tratados (Tabela 5). Ratos diabéticos nos 

períodos de curta e longa duração apresentaram proteinúria aumentada após 8, 12, 18 e 

24 semanas de hiperglicemia. O tratamento os animais no estudo de curta duração foi 

instituído antes do início da proteinúria e preveniu o seu desenvolvimento. Por outro 

lado, o tratamento dos animais no estudo de longa duração foi instituído após o início da 

proteinúria e reverteu-a completamente ao final do período de 24 semanas. Injúria 

tubular foi detectada após 12 semanas de diabetes pela medida de KIM-1 na urina, e 

estes níveis retornaram ao normal após o tratamento.  

Em se tratando do peso dos animais ao longo do período de estudo, os dados 

evidenciam que todos os animais partiram de uma faixa de peso próxima e apresentaram 

uma tendência à perda de peso durante o período de diabetes. Nos grupos nos quais se 

empregou tratamento, a tendência à perda de peso foi revertida após o início do mesmo. 

A hiperglicemia provocou um aumento da razão massa do rim/massa corpórea, que 

também foi normalizado uma vez que a glicemia foi controlada (Tabela 5). 
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Figura 7. Glicemia (mg/dL) ao longo de 8 ou 24 semanas. O Controle glicêmico foi alcançado 

de 7 a 14 dias após o início do tratamento. Os dados são apresentados como média ± erro padrão 

da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no 

estudo de longa duração.  

  

 

Tabela 5. O prejuízo precoce à função renal é recuperado pelo controle glicêmico após os 

períodos curto e longo de hiperglicemia. O peso corpóreo e a glicemia foram avaliados 

semanalmente ao longo do estudo, mas os valores na tabela se referem às medidas nos períodos 

especificados. No estudo de curta duração, a função renal e a HbA1c foram avaliadas em dois 

períodos (4 e 8 semanas). No estudo de longa duração estes parâmetros foram avaliados em 3 

períodos ( 6, 18 e 24 semanas). Os dados são apresentados como media ± erro padrão da media. 

*p<0.05 comparado com o respectivo grupo não diabético. +p<0.01 comparado com o 

respectivo grupo diabético. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 

animais por grupo no estudo de longa duração. 
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Grupos 

 

Semanas 

 
 Peso corpóreo            

(g) 
 Glicemia 

(mg/dL) 
 HbA1c              

(%) 
 Proteinúria 

(mg/24 h) 
 Albuminúria 

(mg/24 h) 
 KIM-1           

(pg/24 h) 
 

Massa 

renal/massa 

corpórea 
       

                               

C
u

rt
a 

d
u

ra
çã

o
 

ND8 
4  

 
394.1 ± 10.4 

 
107.9 ± 0.6 

 
2.2 ± 0.1 

 
8.2 ± 0.4 

  
- 

   
- 

   
- 

 
8  

 
415.8 ± 10.9 

 
113.2 ± 4.2 

 
2.2 ± 0.1 

 
16.6 ± 3.9 

  
- 

   
- 

  
0.36 ± 0.01 

D8 
4  

 
358.9 ± 10.2* 

 
539.1 ± 21.0* 

 
7.2 ± 0.2* 

 
14.3 ± 2.8 

  
- 

   
- 

   
- 

 
8  

 
348.4 ± 10.5* 

 
590.0 ± 9.6* 

 
8.0 ± 0.2* 

 
34.8 ± 2.4* 

  
- 

   
- 

  
0.63 ± 0.02* 

D4INS 
4  

 
351.4 ± 10.5* 

 
511.7 ± 26.2* 

 
7.0 ± 0.2* 

 
16.1 ± 3.2 

  
- 

   
- 

   
- 

 
8  

 
408.2 ± 13.4

+
 

 
207.8 ± 18.3

+
 

 
3.6 ± 0.1*

+
 

 
16.5 ± 3.8

+
 

  
- 

   
- 

  
0.42 ± 0.02

+
 

D4MET 
4  

 
336.7 ± 6.8* 

 
560.5 ± 13.1* 

 
7.2 ± 0.2* 

 
9.5 ± 2.2 

  
- 

   
- 

   
- 

 
8  

 
369.2 ± 6.4* 

 
210.8 ± 34.3

+
 

 
4.7 ± 0.3*

+
 

 
9.3 ± 3.6

+
 

  
- 

   
- 

  
0.48 ± 0.03

+
 

                               

L
o

n
g

a 
d

u
ra

çã
o

 

ND12 12  
 

449.7 ± 10.7 
 

118.5 ± 4.0 
 

1.8 ± 0.1 
 

 -  
 

6.2 ± 1.0 
 

3157 ± 666.2 
 

0.34 ± 0.01 

D12 12  
 

383.5 ± 8.1* 
 

453.8 ± 21.4* 
 

4.3 ± 0.2* 
 

 -  
 

39.9 ± 8.6* 
 

29722 ± 6343* 
 

0.55 ± 0.02* 

                              

ND24 

6  
 

462.2 ± 10.7 
 

113.8 ± 2.6 
 

1.8 ± 0.1 
 

 -  
 

7.8 ± 1.4 
  

- 
   

- 
 

18  
 

530.9 ± 15.0 
 

118.9 ± 2.2 
 

1.9 ± 0.1 
 

 -  
 

2.6 ± 0.7 
  

- 
   

- 
 

24  
 

558.8 ± 14.3 
 

114.3 ± 2.1 
 

1.9 ± 0.1 
 

 -  
 

5.5 ± 1.6 
 

2878 ± 731.9 
 

0.32 ± 0.01 

D24 

6  
 

358.3 ± 7.6* 
 

457.4 ± 23.5* 
 

5.0 ± 0.2* 
 

 -  
 

20.6 ± 5.1 
  

- 
   

- 
 

18  
 

396.5 ± 7.4* 
 

515.5 ± 19.2* 
 

4.5 ± 0.2* 
 

 -  
 

31.7 ± 10.1* 
  

- 
   

- 
 

24  
 

410.9 ± 8.6* 
 

497.7 ± 26.9* 
 

4.6 ± 0.3* 
 

 -  
 

21.7 ± 4.4* 
 

17266 ± 1829* 
 

0.60 ± 0.03* 

D12INS 

6  
 

357.8 ± 6.9* 
 

448.0 ± 29.0* 
 

5.3 ± 0.2* 
 

 -  
 

14.1 ± 1.7 
  

- 
   

- 
 

18  
 

466.4 ± 13.1*
+
 

 
102.3 ± 6.9

+
 

 
2.3 ± 0.1

+
 

 
 -  

 
18.7 ± 4.4 

  
- 

   
- 

 
24  

 
467.5 ± 13.9*

+
 

 
107.9 ± 20.1

+
 

 
2.1 ± 0.1

+
 

 
 -  

 
2.9 ± 0.5

+
 

 
4341 ± 1856

+
 

 
0.40 ± 0.01

+
 

D12MET 

6  
 

388.0 ± 10.4* 
 

430.0 ± 53.9* 
 

4.6 ± 0.1* 
 

 -  
 

11.9 ± 3.7 
  

- 
   

- 
 

18  
 

484.6 ± 23.1
+
 

 
101.0 ± 19.6

+
 

 
2.2 ± 0.1

+
 

 
 -  

 
23.3 ± 8.7 

  
- 

   
- 

 
24  

 
499.5 ± 22.0*

+
 

 
93.2 ± 7.1

+
 

 
2.2 ± 0.1

+
 

 
 -  

 
2.5 ± 0.6

+
 

 
1238 ± 694.7

+
 

 
0.40 ± 0.02

+
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4.2 Marcadores de estresse oxidativo e glicação do DNA 

 

Os níveis de malonaldeído no tecido renal, que serviram como indicadores de 

estresse oxidativo, aumentaram nos animais hiperglicêmicos. No estudo de curta 

duração, o tratamento com insulina reverteu esse aumento, mas o mesmo não ocorreu 

quando os animais foram tratados com insulina associada à metformina (Figura 8A). No 

estudo de longa duração, entretanto, o malonaldeído retornou aos níveis normais após o 

controle glicêmico com os dois esquemas de tratamento utilizados (Figuras 8B e 8C).  

Figura 8. Níveis de malonaldeído no tecido renal (pmol/mg de proteína) no estudo de curta 

duração após 8 semanas (A) e no estudo de longa duração após 12 (B) e 24 semanas (C). Os 

dados são apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no 

estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. * p<0,05 e *** 

p<0,001 em relação ao respectivo controle não diabético. ++ p<0,01 e +++ p<0,001 em relação 

ao respectivo controle diabético.  

 

Após 4 semanas de diabetes os animais apresentaram excreção urinária 

aumentada de 8-oxodG e CEdG em comparação com os animais não diabéticos (Figuras 

9A e 9C). Esses níveis foram reduzidos ao final de 8 semanas nos grupos cuja glicemia 

foi controlada (Figuras 9B e 9D). No estudo de longa duração, apesar de algumas 

diferenças pontuais terem sido observadas após 6 e 8 semanas (Figuras 10A, 10B, 10F e 

10G), a excreção urinária de 8-oxodG e CEdG foi signitivamente aumentada após 12 

semanas de hiperglicemia (Figuras 10C e 10H) e se manteve aumentada após 18 

(Figuras 10D e 10I) e 24 semanas (Figuras 10E e 10J). Uma vez que os animais tiveram 

a glicemia controlada, os níveis dessas lesões na urina foram normalizados.  
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Figura 9. 8-oxodG e CEdG (pg/24h) em urina dos animais do estudo de curta duração após 4 

semanas (A e C, respectivamente), antes do início do tratamento, e após 8 semanas (B e D, 

respectivamente), ao final do período de tratamento. Os dados são apresentados como média ± 

erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo. * p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001 em 

relação ao respectivo controle não diabético. + p<0,05, ++ p<0,01 e +++ p<0,001 em relação ao 

respectivo controle diabético.  

 

 A quantificação dos adutos 8-oxodG e CEdG em DNA nuclear de rim 

mostrou não haver diferença significativa nos níveis dessas lesões em amostras de 

animais diabéticos em relação aos não diabéticos em nenhum nos diferentes períodos 

estudados (Figuras 11A, 11B, 11C, 12A, 12B e 12C). Uma redução significativa nos 

níveis de 8-oxodG foi identificada nos animais tratados em relação ao grupo diabético 

no estudo de curta duração (Figura 11C). Em amostras de DNA mitocondrial de animais 

diabéticos do estudo de curta duração foi possível detectar um aumento significativo de 

8-oxodG em relação ao grupo controle e os tratamentos normalizaram essa alteração 

(Figura 11D). Já no estudo de longa duração, observou-se aumento significativo de 8-

oxodG em mtDNA apenas no grupo tratado com insulina associada à metformina 

(Figuras 11E e 11F).  

 Quanto aos níveis de CEdG, assim como observado no DNA nuclear, 

nenhuma diferença significativa foi detectada em mtDNA ao final de 8, 12 ou 24 

semanas de estudo entre os diferentes grupos experimentais (Figuras 12D, 12E e 12F).  



88 
 

 

Figura 10. 8-oxodG e CEdG (pg/24h) em urina dos animais do estudo de longa duração após 6, 

8, 12, 18 e 24 semanas. De A a E estão apresentados os dados de 8-oxodG e de F a J os dados 

de CEdG nos períodos mencionados, respectivamente. Em 12 semanas a quantificação foi 
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realizada apenas nos animais dos grupos ND12 e D12. Os dados são apresentados como média 

± erro padrão da média. N = 5 a 10 animais por grupo. * p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001 em 

relação ao respectivo controle não diabético. ++ p<0,01 e +++ p<0,001 em relação ao respectivo 

controle diabético.  

 

 

Figura 11. 8-oxodG (8-oxodG/10
6
dG) em DNA nuclear após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de 

estudo e em DNA mitocondrial nos mesmos períodos (D, E e F, respectivamente). Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de 

curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. * p<0,05 e ** p<0,01 em 

relação ao respectivo controle não diabético. + p<0,05 e ++ p<0,01 em relação ao respectivo 

controle diabético.  
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Figura 12. CEdG (CEdG/10
6
dG) em DNA nuclear após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de 

estudo e em DNA mitocondrial nos mesmos períodos (D, E e F, respectivamente). Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de 

curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. Não foram identificadas 

diferenças significativas entre os grupos experimentais de acordo com teste t para o experimento 

realizado em 12 semanas ou ANOVA e pós-teste de Sidak para os demais períodos. 

 

 Por fim, com o intuito de investigar a mitocôndria como possível fonte de 

estresse oxidativo, nós avaliamos a expressão proteica de SOD2. Nenhuma diferença 

significativa foi observada em nenhum dos períodos estudados (Figuras 13A, 13B e 

13C).   
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Figura 13. Expressão renal de SOD2 (razão SOD2/β-actina em relação ao grupo controle não 

diabético em unidades arbitrárias). Os dados são apresentados como média ± erro padrão da 

média. N = 5 a 6 animais por grupo. Não foram identificadas diferenças significativas entre os 

grupos experimentais de acordo com teste t para o experimento realizado em 12 semanas ou 

ANOVA e pós-teste de Sidak para os demais períodos. 

 

4.3 Expressão de pAMPK e TGF-β 

 

A expressão de pAMPK no rim foi reduzida nos animais hiperglicêmicos em 

todos os períodos avaliados (8, 12 e 24 semanas) e não foi restaurada 4 ou 12 semanas 

após o controle da glicemia e da função renal (Figuras 14A, 14B e 14C). Os dados 

foram posteriormente confirmados pela quantificação de AMPK total e da fração 

fosforilada por western blot (Figuras 15A a 15F).   

 

 

Figura 14. Expressão de pAMPK (Thr172) quantificada por ELISA e expressa em intensidade 

de absorbância a 450 nm. São demonstrados os resultados após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas 

de estudo. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais 

por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. * 

p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001 em relação ao respectivo controle não diabético. 
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Figura 15. Níveis proteicos de AMPK e pAMPK (Thr172) quantificados por western blot e 

expressos em unidades arbitrárias após correção pelo nível de β-actina como controle endógeno. 

São demonstrados os resultados após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de estudo. Imagens 

representativas das bandas obtidas em cada um dos períodos estudados são apresentadas em D, 

E e F, respectivamente. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 

6 animais por grupo. * p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001 em relação ao respectivo controle não 

diabético. 

 

Paralelamente, a expressão renal de TGF-β aumentou após 8, 12 e 24 semanas 

de hiperglicemia. Os tratamentos iniciados após 4 semanas de hiperglicemia foram 

capazes de normalizar os níveis de TGF-β ao final de 8 semanas (curta duração), mas os 

tratamentos iniciados após 12 semanas de hiperglicemia não reduziram a expressão 

proteica do TGF-β ao final de 24 semanas, ainda com  a glicemia e função renal 

normalizadas (Figuras 16A a 16D). Nós também avaliamos a expressão gênica do Tgf-β 

e verificamos um aumento após 12 e 24 semanas de hiperglicemia, e que o controle 

glicêmico recuperou essa alteração (Figuras 16E e 16F).  
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Figura 16. Níveis proteicos de TGF-β quantificados por western blot e expressos em unidades 

arbitrárias após correção pelo nível de β-actina como controle endógeno. São demonstrados os 

resultados após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de estudo. Imagens representativas das bandas 

obtidas em cada um dos períodos estudados são apresentadas em D. Expressão gênica do Tgf-β 

(unidades arbitrárias da razão ΔCT Tgf-β/Actina em relação ao controle não diabético) após 12 

(E) e 24 (F) semanas de estudo. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. 

N = 5 a 6 animais por grupo. * p<0,05 e ** p<0,01 em relação ao respectivo controle não 

diabético. + p<0,05 e ++ p<0,01 em relação ao respectivo controle diabético.  

 

 4.4 Atividade de Sirt-1 e níveis de ácido úrico 

 

 A redução persistente da expressão de pAMPK poderia ser atribuída a diversos 

fatores já descritos na literatura, como estresse oxidativo, redução da atividade de SIRT-

1 e/ou hiperuricemia (CICERCHI et al., 2014; LAN et al., 2008; ZHENG et al., 2012). 

Conforme descrito no item 4.2, os marcadores de estresse oxidativo aumentados por 

consequência do diabetes foram normalizados após o controle glicêmico. A atividade de 

Sirt-1 renal no estudo de curta duração foi ligeiramente reduzida nos animais diabéticos, 

apesar de não haver diferença estatística significativa, mas aumentada naqueles que 

receberam tratamento com insulina e metformina (Figura 17A). Nenhuma alteração 
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significativa na atividade de Sirt-1 foi observada nos animais do estudo de longa 

duração (Figuras 17B e 17C).  

 

Figura 17. Atividade de Sirt-1 (µM de peptídeo desacetilado) no tecido renal dos animais do 

estudo de curta duração (A) e longa duração após 12 (B) e 24 (C) semanas. São demonstrados 

os resultados após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de estudo. Os dados são apresentados como 

média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 

animais por grupo no estudo de longa duração. ++ p<0,01 em relação ao respectivo controle 

diabético. 

 

 Por outro lado, o clearance de ácido úrico acompanhou a tendência observada 

para a expressão renal de pAMPK (Figuras 18A e 18B), e uma boa correlação positiva 

foi observada entre estes dois fatores (Figura 18 C, r = 0.6530, p < 0,0001). Os dados de 

ácido úrico no plasma e na urina são apresentados na Tabela 6. Uma correlação inversa 

significativa foi também observada entre os níveis plasmáticos de ácido úrico e a 

expressão renal de pAMPK (r =  0.3856, p = 0.0033).  

 

Figura 18. Clearance de ácido úrico (dL/h) após 8 (A) e 24 (C) semanas de estudo. Os dados 

são apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de 

curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. ** p<0,01 e *** p<0,001 

em relação ao respectivo controle não diabético. Em C é demonstrada correlação de Pearson 

entre pAMPK renal e clearance de ácido úrico. Foram incluídos dados dos estudos de curta e 

longa duração. N = 45.  
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Tabela 6.  Níveis de ácido úrico no plasma (mg/dL) e urina (mg/24h) nos estudos de curta (8 

semanas) e longa duração (24 semanas). Os dados são apresentados como média ± erro padrão 

da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no 

estudo de longa duração. * p<0,05 em relação ao respectivo controle não diabético.  

 
Grupos 

 
Ácido Úrico no Plasma                                    

(mg/dL) 
 

Ácido Úrico na Urina                            
(mg/24h)     

     

C
u
rt

a 

d
u
ra

çã
o

 

ND8 0.779 ± 0.083 
 

2.430 ± 0.179 

D8 1.899* ± 0.282 
 

1.153* ± 0.230 

D4INS 1.232 ± 0.165 
 

1.348* ± 0.250 

D4MET 1.544* ± 0.136 
 

1.120* ± 0.404 

 

p = 0.0024   p = 0.0148 

                  

L
o
n
g
a 

d
u
ra

çã
o

 

ND24 1.567 ± 0.226 

 

3.126 ± 0.127 

D24 3.109* ± 0.411 

 

1.821* ± 0.061 

D12INS 3.202* ± 0.392 

 

2.625 ± 0.261 

D12MET 2.509 ± 0.523 

 

2.437* ± 0.177 

 

p = 0.0399   p < 0.0001 

     

 

 

 

 4.5 AMP, ADP e ATP no tecido renal 

 

O estado energético no tecido renal foi avaliado pela quantificação de AMP, 

ADP e ATP (Tabela 7). Nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos 

no estudo de curta duração. Entretanto, ambos os tratamentos (D12INS, D12MET) 

levaram a um aumento dos níveis de ADP e AMP, bem como das razões ADP/ATP e 

AMP/ATP nos animais do estudo de longa duração, o que não justifica os níveis 

reduzidos de pAMPK.  
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Tabela 7. Níveis de AMP, ADP, ATP, e razões AMP/ATP e ADP/ATP no tecido renal. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média em 

unidades de pmol/ µg de proteína. *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 comparado com o respectivo grupo não diabético. +p<0.05, ++p<0.01 e +++p<0.001 

comparado com o respectivo grupo diabético. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. 

 

  

Grupos 
 

ATP 
  

ADP 
  

AMP 
  

ADP/ATP 
  

AMP/ATP 
  

 

        

  
 

                   

8
 s

em
an

as
 

ND8 

 

0.22 ± 0.01 

 

0.10 ± 0.01 

 

0.03 ± 0.004 

 

0.46 ± 0.03 

 

0.14 ± 0.01 

D8 

 

0.18 ± 0.03 

 

0.09 ± 0.01 

 

0.02 ± 0.002 

 

0.48 ± 0.02 

 

0.18 ± 0.06 

D4INS 

 

0.19 ± 0.01 

 

0.09 ± 0.008 

 

0.03 ± 0.005 

 

0.48 ± 0.03 

 

0.18 ± 0.03 

D4MET 

 

0.22 ± 0.01 

 

0.10 ± 0.007 

 

0.03 ± 0.004 

 

0.46 ± 0.03 

 

0.13 ± 0.02 

 

  

p = 0.3435 

 

p = 0.7834 

 

p = 0.5051 

 

p = 0.8953 

 

p = 0.5301 

 

                     

2
4
 s

em
an

as
 

ND24 

 

0.34 ± 0.05 

 

0.15 ± 0.04 

 

0.10 ± 0.03 

 

0.38 ± 0.03 

 

0.22 ± 0.02 

D24 

 

0.38 ± 0.07 

 

0.16 ± 0.02 

 

0.09 ± 0.01 

 

0.48 ± 0.09 

 

0.25 ± 0.05 

D12INS 

 

0.45 ± 0.10 

 

0.36 ± 0.10 

 

0.60**
++

 ± 0.19 

 

0.80***
++

 ± 0.06 

 

1.21***
+++

 ± 0.16 

D12MET 

 

0.40 ± 0.09 

 

0.37 ± 0.06 

 

0.55*
+
 ± 0.13 

 

1.00***
+++

 ± 0.07 

 

1.39***
+++

 ± 0.10 

 

  

p = 0.7890 

 

p = 0.0114 

 

p = 0.0006 

 

p < 0.0001 

 

p < 0.0001 
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 4.6 Intermediários do ciclo de Krebs 

 

Para avaliar o metabolismo intermediário no rim, piruvato, lactato, malato, 

succinato, fumarato, glutamina e glutamato foram quantificados (Tabela 8 e Figuras 

19A, 19B e 19C). Após 8 semanas de estudo, nenhuma diferença significativa foi 

observada entre animais controle e diabéticos (Tabela 7, Figura 19A), mas uma 

tendência ao aumento dos níveis desses metabólitos foi observada após 24 semanas de 

hiperglicemia (Tabela 8). Entre os metabólitos quantificados, apenas o fumarato foi 

encontrado em níveis similares entre o grupo diabético e os grupos tratados. Estes níveis 

foram significativamente maiores do que os do grupo controle não diabético (Tabela 8, 

Figuras 19B e 19C). 

 

Figura 19. Níveis de fumarato no tecido renal dos animais do estudo de curta duração (A) e 

longa duração após 12 (B) e 24 (C) semanas. Os dados são apresentados como média ± erro 

padrão da média da razão de fumarato em cada grupo experimental versus o respectivo controle 

não diabético. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por 

grupo no estudo de longa duração. *p<0.05 e **p<0.01 comparado com o respectivo grupo não 

diabético. + p<0,01 em relação ao respectivo controle diabético. 
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Tabela 8. Níveis de intermediários do ciclo de ácido tricarboxílico no tecido renal. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média em 

unidades de pmol/ µg de proteína. *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 comparado com o respectivo grupo não diabético. +p<0.05 e  +++p<0.001 comparado 

com o respectivo grupo diabético. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. 

 Grupos  Piruvato  Lactato  Malato  Succinato  Fumarato  Glutamina  Glutamato 
      

 

  

 

    

                              

8
 s

em
an

as
 ND8 

 
10.33 ± 1.26 

 
32.34 ± 3.37 

 
7.21 ± 0.55 

 
0.35 ± 0.06 

 
1.51 ± 0.15 

 
2.17 ± 0.48 

 
2.20 ± 0.31 

D8 
 

7.86 ± 0.42 
 

33.61 ± 3.76 
 

6.35 ± 0.78 
 

0.72 ± 0.15 
 

2.52 ± 0.53 
 

2.97 ± 0.37 
 

2.29 ± 0.27 

D4INS 
 

4.11***
+
 ± 0.49 

 
21.10*

+
 ± 1.02 

 
4.19**

+
 ± 0.32 

 
0.39 ± 0.06 

 
1.13

+
 ± 0.25 

 
2.04 ± 0.26 

 
1.75 ± 0.15 

D4MET 
 

6.16** ± 0.55 
 

23.47 ± 1.40 
 

4.65** ± 0.25 
 

0.37 ± 0.11 
 

1.16
+
 ± 0.12 

 
1.94 ± 0.14 

 
1.59 ± 0.09 

 

  
p = 0.0003 

 
p = 0.0081 

 
p = 0.0013 

 
p = 0.0646 

 
p = 0.0103 

 
p = 0.1435 

 
p = 0.1097 

 

                             

2
4

 s
em

an
as

 

ND24 
 

15.78 ± 2.36 
 

60.88 ± 8.28 
 

12.97 ± 2.25 
 

3.48 ± 0.45 
 

7.32 ± 1.06 
 

2.94 ± 0.56 
 

1.85 ± 0.35 

D24 
 

21.34 ± 1.45 
 

104.14** ± 9.79 
 

18.59 ± 2.22 
 

4.03 ± 0.86 
 

13.19** ± 1.11 
 

3.38 ± 0.29 
 

2.11 ± 0.18 

D12INS 
 

19.40 ± 1.99 
 

47.82
+++

 ± 7.09 
 

10.36
+
 ± 1.78 

 
1.46

+
 ± 0.27 

 
11.86* ± 1.46 

 
2.22 ± 0.33 

 
1.39 ± 0.20 

D12MET 
 

25.12* ± 2.13 
 

66.71
+
 ± 8.51 

 
15.46 ± 1.72 

 
2.71 ± 0.44 

 
11.88* ± 0.41 

 
3.82 ± 0.37 

 
2.37 ± 0.22 

 

  
p = 0.0328 

 
p = 0.0004 

 
p = 0.0491 

 
p = 0.0298 

 
p = 0.0029 

 
p = 0.0662 

 
p = 0.0709 
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 4.7 Expressão de PGC-1α, metilação e hidroximetilação do mtDNA 

 

Considerando que a redução persistente de pAMPK poderia afetar a biogênese e 

atividade mitocondrial (DUGAN et al., 2013), nós avaliamos, além do metabolismo 

intermediário, a expressão de PGC-1α. Os níveis renais de PGC-1α não mudaram entre 

os grupos do estudo de curta duração (Figura 20A), ao passo que no estudo de longa 

duração, a expressão reduzida de PGC-1α observada após 24 semanas de hiperglicemia 

não foi normalizada pelo tratamento de insulina associada à metformina. Animais 

tratados apenas com insulina ainda apresentaram expressão levemente reduzida de 

PGC-1α, embora não tenha sido observada diferença significativa em relação aos 

grupos controle e diabético (Figuras 20B e 20C).  

 

 

 

Figura 20. Níveis proteicos de PGC-1α quantificados por western blot e expressos em unidades 

arbitrárias após correção pelo nível de β-actina como controle endógeno. São demonstrados os 

resultados após 8 (A), 12 (B) e 24 (C) semanas de estudo, com imagens representativas das 

bandas obtidas em cada um dos períodos estudados. Os dados são apresentados como média ± 

erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo. * p<0,05 em relação ao respectivo controle 

não diabético. 

 

 

A atividade de PGC-1α já foi relacionada com a expressão da isoforma 

mitocondrial da DNA metiltransferase 1 (mtDNMT1) (SHOCK et al., 2011). Então, nós 

avaliamos os níveis de 5-mC e 5-hmC no mtDNA. Apesar de nenhuma diferença 

significativa ter sido observada entre os grupos experimentais do estudo de curta 

duração (Figuras 21A e 21D), níveis reduzidos de 5-hmC (mas não de 5-mC) foram 

observados após 12 semanas de hiperglicemia (Figuras 21B e 21E), e os níveis de 
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ambas 5-mC e 5-hmC foram reduzidos em mtDNA de animais diabéticos e animais 

diabéticos tratados no estudo de longa duração (Figuras 21C e 21F). A redução 

persistente da expressão de PGC-1α, concomitante com o acúmulo de fumarato e 

redução dos níveis de marcas epigenéticas no mtDNA, somente após o controle 

glicêmico tardio, sugerem que alterações na função mitocondrial durante o curso do 

diabetes atuam como fatores que contribuem para a memória metabólica.  

 

 

Figura 21. Níveis de 5-mC e 5-hmC (%) em DNA mitocondrial de rim dos animais do estudo 

de curta duração (A e D) e longa duração após 12 (B e E) e 24 (C e F) semanas. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média. N = 5 a 6 animais por grupo no estudo de 

curta duração e 6 a 10 animais por grupo no estudo de longa duração. *p<0.05 e **p<0.01 

comparado com o respectivo grupo não diabético.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 

 



102 
 

5. DISCUSSÃO 

 

O controle precoce e estrito da glicemia em indivíduos diabéticos é de extrema 

importância para a redução da progressão de doença renal crônica (BIANCHI; 

MICCOLI; DEL PRATO, 2013). Surpreendentemente, a reversão da doença renal 

crônica foi observada 10 anos, mas não 5 anos após o transplante de pâncreas em 8 

pacientes com diabetes tipo 1 apresentando nefropatia diabética em estágio moderado a 

avançado no momento do transplante (FIORETTO; BARZON, MAUER, 2014). Apesar 

da clara possibilidade de reversão da nefropatia diabética após a recuperação da 

normoglicemia, os estudos também demonstram uma demora considerável entre esses 

eventos (FIORETTO; BARZON, MAUER, 2014), o que mostra que alterações 

bioquímicas que ocorrem no rim ao longo de um período de descontrole glicêmico não 

são prontamente revertidas após o gerenciamento estrito da glicemia.  

Diferentes componentes moleculares e mecanismos têm sido propostos para 

explicar a memória metabólica que ocorre nas células renais após exposição à 

hiperglicemia. Estresse oxidativo persistente (KOWLURU; ABBAS; ODENBACH, 

2004), acúmulo de membrana basal glomerular (GOTZSCHE; GUNDERSEN; 

OSTERBY, 1981), expressão de proteínas da matriz extracelular (CAGLIERO et al., 

1988; ROY et al., 1990), e atividade aumentada da MAPK p38 (FANG et al., 2012) 

foram confirmados após a normalização dos níveis de glicose em diferentes modelos in 

vitro e in vivo. Adicionalmente, mecanismos epigenéticos operando na patogênese da 

doença renal crônica são enfatizados como eventos-chave que levam à memória 

metabólica, particularmente devido à sua persistência em longo prazo (KATO; 

NATARAJAN, 2014). De fato, além de estresse oxidativo (IHNAT et al., 2007; 

SCHISANO et al., 2011), alterações epigenéticas regulando a expressão de genes 

proinflamatórios têm sido mostradas persistir em células endoteliais vasculares em 

diversos modelos experimentais de memória hiperglicêmica (BRASACCHIO et al., 

2009; EL-OSTA et al., 2008; OKABE et al., 2012; VILLENEUVE et al., 2008). 

Partindo do pressuposto de que o estresse oxidativo poderia ser um dos 

mecanismos envolvidos na memória metabólica, nós avaliamos os níveis de 

malonaldeído, 8-oxodG e expressão de SOD2 em nossos modelos experimentais. Os 

níveis aumentados de malonaldeído nos animais diabéticos (Figuras 8A a 8C) são 

condizentes com outros trabalhos já publicados (FAURE et al., 1993; ZHANG; TAN, 
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2000; VANTYGHEM et al., 2000; KARABAS et al., 2013), inclusive no âmbito da 

nefropatia diabética (ELBE et al., 2014; MORSY et al., 2014). De modo semelhante, 

diversos trabalhos já reportaram a quantificação de 8-oxodG em indivíduos diabéticos, 

tanto em modelos experimentais de complicações do diabetes (FIORDALISO et al., 

2006; KOWLURU; ABBAS; ODENBACH, 2004; KUZUMOTO et al., 2006) quanto 

em amostras de pacientes (HINOKIO et al., 2002; SAKURABA et al., 2002; 

WAKABAYASHI et al., 2010; WU et al., 2004; XU et al., 2004). A análise de 8-oxodG 

em urina de indivíduos diabéticos tem mostrado que esses pacientes apresentam 

excreção aumentada desse aduto em relação a indivíduos não diabéticos, e que os níveis 

são ainda maiores em pacientes diabéticos com complicações (BROEDBAEK et al., 

2011). Os dados de 8-oxodG urinário encontrados no presente trabalho são condizentes 

com essa observação (Figuras 9A, 9B e 10A a 10E).  

No contexto da nefropatia diabética, Ha e colaboradores (1994) encontraram 

níveis aumentados de 8-oxodG em DNA do córtex e da papila renal de ratos após 4 

semanas de diabetes induzida por estreptozotocina. Park e colaboradores (2001) 

também reportaram um aumento nos níveis de 8-oxodG em DNA de rim de ratos após 4 

semanas de diabetes, sendo que esses níveis foram reduzidos quando do tratamento dos 

animais com insulina associada a antioxidantes. Em ambos os estudos, a quantificação 

de 8-oxodG foi feita por HPLC com detecção por eletroquímico, sendo que no primeiro 

caso os níveis reportados estavam entre 3,4 e 20 8-oxodG/10
5
dG, o que significa um 

nível significativamente mais alto que os níveis encontrados no nosso estudo. Em 

contraste a esses trabalhos, nossos dados não mostraram aumento significativo de 8-

oxodG no DNA nuclear de animais diabéticos em relação aos controles em nenhum dos 

períodos estudados (Figuras 11A a 11C).  

É importante considerar que nós optamos por empregar um método para 

extração de DNA das frações nuclear e mitocondrial, separadamente. Isso se justifica 

pelo interesse em verificar o grau de oxidação do DNA mitocondrial nos animais 

diabéticos, dadas a maior suscetibilidade do DNA mitocondrial às espécies reativas de 

oxigênio geradas localmente; a maior probabilidade da ocorrência de mutações em 

regiões codificantes, em virtude da alta densidade gênica do DNA mitocondrial; e a 

provável relevância da disfunção mitocondrial para o desenvolvimento de complicações 

do diabetes (MUFTUOGLU; MORI; SOUZA-PINTO, 2014; RICHTER; PARK; 

AMES, 1988; SMITH; COVINGTON; SCHNELLNEMANN, 2012). 
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De fato, foi possível notar um aumento nos níveis de 8-oxodG em DNA 

mitocondrial de ratos diabéticos em relação ao controle após 8 semanas de estudo 

(Figura 11D), embora no estudo de longa duração essa alteração tenha sido observada 

apenas nos animais diabéticos que receberam tratamento com insulina associada à 

metformina (Figura 11F). Resultado semelhante foi descrito por Kakimoto e 

colaboradores (2002), que observaram aumento significativo de 8-oxodG em DNA 

mitocondrial, mas não em DNA nuclear, de córtex e papila renais de ratos após 8 

semanas de diabetes induzida por estreptozotocina. Paralelamente, os autores também 

observaram aumento da frequência de uma deleção no DNA mitocondrial desses 

animais. O tratamento com insulina normalizou rapidamente os níveis desse produto de 

oxidação do DNA mitocondrial. 

Os níveis de 8-oxodG no DNA mitocondrial encontrados no nosso estudo são 

pelo menos quarenta vezes superiores aos detectados em DNA nuclear (Figuras 11A a 

11F), o que pode ser devido ao fato de a mitocôndria ser um compartimento subcelular 

muito oxidante, em virtude da sua alta taxa de consumo de oxigênio. Além disso, o fato 

de, ao contrário do DNA nuclear, o DNA mitocondrial não estar associado a histonas 

torna-o mais suscetível ao ataque de oxidantes, o que também explicaria os níveis 

maiores dessa lesão no DNA. Richter e colaboradores (1988) publicaram o primeiro 

estudo comparando os níveis de 8-oxodG em DNA nuclear e mitocondrial de fígado de 

ratos e encontraram cerca de dezesseis vezes mais adutos no DNA mitocondrial em 

relação ao DNA nuclear. Outros trabalhos também reportaram níveis de 8-oxodG até 23 

vezes maiores no DNA mitocondrial quando comparados ao DNA nuclear em diferentes 

tecidos (HAMILTON et al., 2001; ZASTAWNY et al., 1998). 

A observação de um aumento nos níveis de 8-oxodG em mtDNA apenas após 

8, mas não em 12 e 24 semanas de diabetes, concomitante com o aumento progressivo 

da excreção desse aduto na urina ao longo dos períodos estudados, pode ser um 

indicativo da ocorrência de reparo da lesão ou de degradação do mtDNA. O principal 

mecanismo de remoção da 8-oxodG é o reparo por excisão de bases (base excision 

repair – BER), que neste caso, resultaria no aparecimento de 8-oxoguanina, e não 8-

oxodG, em fluidos biológicos como a urina (MUFTUOGLU; MORI; SOUZA-PINTO, 

2014). A detecção de 8-oxodG na urina pode ser uma consequência da ocorrência de 

reparo por excisão de nucleotídeos (nucleotide excision repair – NER) (LUNEC et al., 

2002). Apesar de parecer ter uma função menos expressiva na remoção de produtos de 

oxidação do DNA, o reparo por excisão de nucleotídeos já foi descrito na remoção de 8-
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oxodG (COOKE et al., 2001; REARDON et al., 1997). Outra possível explicação para a 

detecção de 8-oxodG na urina seria a degradação seletiva de moléculas de mtDNA 

altamente danificadas (MUFTUOGLU; MORI; SOUZA-PINTO, 2014). Independente 

do mecanismo envolvido, os dados sugerem que essa modificação do DNA ocorre em 

estágios precoces de diabetes e é prontamente recuperada após o controle da glicemia.  

Em se tratando da quantificação de CEdG, nenhuma alteração nos níveis dessa 

lesão foi observada em DNA nuclear ou mitocondrial em nenhum dos períodos 

estudados (Figuras 12A a 12F). Essa lesão, avaliada por imunoensaio, foi encontrada 

aumentada em células epiteliais, endoteliais e mesangiais glomerulares de pacientes 

com nefropatia diabética comparados a pacientes saudáveis (LI et al., 2006). Também já 

foram reportados níveis aumentados de CEdG em urina de ratos diabéticos e em plasma 

de pacientes com diabetes tipo 2 em relação a indivíduos não diabéticos (SYNOLD et 

al., 2008; WARIS et al., 2015). Nossos dados mostraram que após 8 semanas de 

diabetes já havia um aumento significativo da excreção de CEdG na urina, que se 

tornou ainda mais acentuado após 12 e 18 semanas de estudo, o que sugere a ocorrência 

do reparo dessa lesão do DNA e pode explicar o fato de não terem sido encontradas 

diferenças significativas nas análises realizadas em DNA nuclear e mitocondrial. Uma 

vez que NER parece ser o mecanismo primário de reparo de CEdG, isso justificaria a 

sua detecção em urina (TAMAE et al., 2011).  

Considerando o papel de alterações mitocondriais no desenvolvimento de 

complicações do diabetes (BROWNLEE, 2001; CERIELLO; IHNAT; THORPE, 2009), 

nós avaliamos a expressão de SOD2 como forma de investigar um possível 

desequilíbrio desse mecanismo de defesa antioxidante mitocondrial. SOD2 é a isoforma 

mitocondrial da superóxido dismutase que, assim como as isoformas 1 e 3 

(citoplasmática e extracelular, respectivamente), catalisa a dismutação do ânion radical 

superóxido a peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular (FARACI; DIDION, 2004; 

FRIDOVICH, 1997). Estudos em pacientes com nefropatia diabética mostram redução 

na atividade da SOD em células de sangue periférico desses indivíduos quando 

comparados a pacientes diabéticos sem complicações (BHATIA et al., 2003; 

KEDZIORA-KORNATOWSKA et al., 1998). Além disso, outros estudos de 

genotipagem apontam polimorfismos na SOD1 e SOD2 como fatores de risco para o 

desenvolvimento de nefropatia diabética (LEE et al., 2006; MOHAMMEDI et al., 2014; 

MÖLLSTEN et al., 2007). 
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No nosso estudo não foi observada alteração na expressão de SOD2 em 

nenhum dos períodos estudados (Figuras 13A a 13C). Resultado semelhante foi 

reportado por Fujita e colaboradores (2009). Ao avaliarem a expressão das 3 isoformas 

da SOD em dois modelos experimentais de nefropatia diabética, os autores observaram 

redução na expressão de SOD1 e SOD3 no modelo de nefropatia progressiva, mas 

nenhuma alteração na expressão de SOD2. Nesse mesmo modelo foi observada também 

redução da atividade da SOD e melhora das alterações renais quando do tratamento com 

tempol, um mimético da atividade da SOD. Munusamy e MacMillan-Crow (2009) 

também não observaram alteração na atividade de SOD2 em células tubulares renais 

expostas a alta concentração de glicose in vitro, nem em ratos com diabetes induzida 

por estreptozotocina, apesar de outras evidências de disfunção mitocondrial terem sido 

descritas nesses modelos. Esse resultado também é condizente com a observação de 

Dugan e colaboradores (2013) que, ao avaliar a produção de ânion radical superóxido 

em tempo real no rim de camundongos diabéticos, detectaram uma redução na produção 

dessa espécie reativa em relação a animais não diabéticos. Os autores confirmaram essa 

observação posteriormente em experimentos ex vivo.  

A constatação de uma redução na produção de superóxido e supressão na 

atividade mitocondrial no rim de animais diabéticos (DUGAN et al., 2013) contraria a 

teoria que implica a superprodução mitocondrial de superóxido como base do 

desenvolvimento de complicações do diabetes (BROWNLEE, 2001). De modo 

semelhante, em nosso modelo experimental, nós observamos que o controle glicêmico 

iniciado após 4 ou 12 semanas de diabetes é capaz de reverter o dano em biomoléculas 

relacionado ao estresse oxidativo, o que a princípio contraria a ideia de que o estresse 

oxidativo seria um dos mecanismos chave envolvidos na memória hiperglicêmica 

(CERIELLO; IHNAT; THORPE, 2009; KOWLURU, 2003). Em contrapartida, não se 

pode desconsiderar a possibilidade de que um desequilíbrio sutil do estado redox, 

diferente do que é observado pelo dano direto em biomoléculas, possa participar da 

desregulação persistente de vias importantes para o desenvolvimento de complicações 

do diabetes no contexto da memória metabólica (IHNAT et al., 2007; KOWULURU; 

ABBAS; ODENBACH, 2004), uma vez que, sabidamente, espécies reativas de 

oxigênio também atuam como moduladores de diversas vias de sinalização (ALLEN; 

TRESINI, 2000; D’AUTRÉAUX; TOLEDANO, 2007).  

Nós passamos então a investigar se componentes sequenciais de uma via 

fibrogênica implicada no desenvolvimento de doença renal crônica estariam envolvidos 
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com a memória hiperglicêmica, o que ainda não havia sido descrito na literatura. Nós 

identificamos uma via que é gradualmente alterada no rim de ratos diabéticos após a 

normalização da glicemia e que depende do período prévio de hiperglicemia ao qual o 

animal foi submetido.  

Inicialmente nós observamos que um período de quatro semanas de 

hiperglicemia é suficientemente longo para iniciar a memória metabólica da expressão 

reduzida de pAMPK no rim, que não retornou ao nível basal após 4 semanas de controle 

glicêmico. O mesmo achado foi observado em animais que permaneceram 12 semanas 

hiperglicêmicos seguidas de 12 semanas de controle glicêmico (Figuras 14A e 14C). 

Apesar de ser bem conhecido que a hiperglicemia leva à redução da expressão de 

pAMPK (DUGAN et al., 2013), esse estudo provê a primeira linha de evidência 

demonstrando que o reestabelecimento da normoglicemia não é suficiente para reverter 

prontamente os níveis renais de pAMPK. Esse efeito da hiperglicemia na redução 

persistente da atividade da AMPK após o controle glicêmico foi observado previamente 

somente em células endoteliais capilares de retinas bovinas (BRECs) in vitro e retinas 

de ratos com diabetes induzida por estreptozotocina (ZHENG et al., 2012).  

Possíveis moduladores da ativação de AMPK são um aumento da razão 

AMP/ATP e atividades aumentadas das proteínas quinase hepática B1 (LKB1) e da 

proteína quinase dependente de Ca
2+

/calmodulina (ZHENG et al., 2012). A sirtuína 1 

(Sirt-1, desacetilase dependente de NAD
+
 da classe III) foi identificada como um 

regulador positivo da atividade da via LKB1/AMPK em células renais embrionárias 

293T e outras células (LAN et al., 2008). A redução da expressão de Sirt-1 em resposta 

à ativação de poli(ADP-ribose)polimerase (PARP) em BRECs e células de retina de 

ratos expostos à alta concentração de glicose ou estresse oxidativo foi crucial para o 

entendimento dos altos níveis persistentes de moléculas relacionadas à inflamação (NF-

κB), apoptose (Bax) e respostas a danos (PAR) observados após a restauração dos 

níveis normais de glicose, que foram efeitos mediados pela atividade persistentemente 

diminuída da via LKB1/AMPK e geração aumentada de ROS (ZHENG et al., 2012). 

Contrariamente, nós observamos aqui que a hiperglicemia não afetou 

significativamente a atividade renal de Sirt-1 (Figuras 17A, 17B e 17C). Essa 

observação, entretanto, não elimina a possibilidade de que a atividade de Sirt-1 diminua 

em alguns tipos celulares específicos, como células epiteliais tubulares proximais e 

podócitos, um efeito que pode ter sido diluído nos homogenatos de rim utilizados nesse 

estudo (WAKINO; HASEGAWA; ITOH, 2015). É possível identificar um leve, apesar 
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de não significativo, declínio da atividade renal de Sirt-1 após 8 semanas de 

hiperglicemia (Figura 17A). Entretanto, a atividade aumentada de Sirt-1 detectada nos 

animais diabéticos que receberam tratamento com metformina (Figura 17A) e estresse 

oxidativo reduzido nos animais diabéticos tratados (Figuras 8, 9 e 10) não foram 

acompanhados por uma recuperação dos níveis renais de pAMPK. De fato, contrariando 

o esperado (LEE et al., 2007; LI et al., 2016; SATRIANO et al., 2013; ZHENG et al., 

2012; ZHOU et al., 2001), metformina não foi capaz de restaurar os níveis renais de 

pAMPK.  

Metformina atua em parte aumentando a atividade de AMPK (ZHOU et al., 

2001). Diferentes mecanismos, incluindo uma inibição moderada do complexo I da 

cadeia de transporte de elétrons mitocondrial seguida de um aumento da razão 

AMP/ATP, ativação de LKB1 e inibição da AMP deaminase, uma enzima da via de 

degradação de AMP para ácido úrico, têm sido propostos para explicar esta ativação 

(BOST et al., 2016; OUYANG; PARAKHIA; OCHS, 2011). Dada a sua polaridade, a 

metformina entra nas células através de transportadores de cátions orgânicos ligados à 

membrana (OCT) (HIGGINS; BEDWELL; ZAMEK-GLISZCZYNSKI, 2012). As 

isoformas humanas OCT1 e OCT2 são importantes para a captação hepática e secreção 

renal de metformina, respectivamente (HIGGINS; BEDWELL; ZAMEK-

GLISZCZYNSKI, 2012). Ambos, Oct1 e Oct2, são expressos nos rins de roedores 

(HIGGINS; BEDWELL; ZAMEK-GLISZCZYNSKI, 2012), sendo que Oct1 e Oct2 

constituem aproximadamente 23% e 75% de todos os Oct em ratos (THOMAS et al., 

2004). Tem sido estimado que 76% da captação hepática e 60% da captação renal de 

metformina são mediadas por Oct1 e Oct1/Oct2, respectivamente, em camundongos 

(HIGGINS; BEDWELL; ZAMEK-GLISZCZYNSKI, 2012). Entretanto, a expressão de 

Oct na superfície basolateral de túbulos proximais é reduzida no diabetes experimental 

(THOMAS et al., 2004). De fato, uma redução de aproximadamente 50% da expressão 

proteica renal de Oct1 e Oct2 foi observada 4 semanas após a indução de diabetes com 

estreptozotocina em ratos Sprague-Dawley, e essa redução não foi prevenida pela 

administração de um tratamento com insulina em baixa dose (THOMAS et al., 2004). 

Em um modelo de diabetes tipo 2 em ratos, a expressão renal de Oct2 também foi 

reduzida em 50% em relação à observada no rim de ratos controle (NOWICKI et al., 

2008). Assim, é provável que a redução precoce da expressão de Oct no rim de ratos 

diabéticos reduz a captação renal de metformina e a sua capacidade de ativar a AMPK 

no rim. Doses maiores de metformina do que a utilizada no presente trabalho (100 
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mg/kd/dia) provavelmente seriam necessárias para alcançar o mesmo efeito na ativação 

de AMPK renal observado em modelos de injúria renal não diabética em roedores (LI et 

al., 2016; SATRIANO et al., 2013). Nós não encontramos um estudo que quantificou 

pAMPK no rim de roedores diabéticos quando metformina foi administrada após pelo 

menos 4 semanas de hiperglicemia.  

  Independentemente da hiperglicemia, a hiperuricemia é um fator que também 

leva a uma redução pronunciada da expressão renal de Oct2 em ratos (HABU et al., 

2003). Clearance renal de ácido úrico reduzido com aumento resultante dos níveis de 

ácido úrico no plasma ou soro tem sido observado em ratos após 3 ou 7 semanas de 

diabetes induzida por estreptozotocina (MALARDÉ et al., 2015; WANG et al., 2012). 

Portanto, nós avaliamos os níveis de ácido úrico em plasma e urina (Tabela 6) e 

observamos que o clearance renal de ácido úrico reduzido nos ratos hiperglicêmicos não 

foi recuperado nos animais diabéticos tratados em ambos os estudos de curta e longa 

duração (Figuras 18A, 18B e 18C). Além de ajudar a entender a falta de efeito da 

metformina nos níveis de pAMPK no rim mesmo após 12 semanas de controle 

glicêmico, a redução sustentada do clearance de ácido úrico se assemelhou à redução 

sustentada da expressão renal de pAMPK (Figuras 14A, 14B e 14C). Apesar de nós não 

podermos estabelecer uma relação causal entre esses eventos, uma boa correlação foi 

demonstrada (Figura 18C). Pelo menos em fígado de camundongos e em células 

humanas HepG2, foi demonstrado que a atividade aumentada da AMP desaminase e um 

consequente aumento na produção de ácido úrico, que são observados no diabetes, 

mediam a gliconeogênese hepática via redução de pAMPK (CICERCHI et al., 2014). 

 Um aumento de ácido úrico sérico em pacientes com diabetes tipo 1 foi 

observado como um preditor independente para o desenvolvimento de nefropatia 

diabética (HOVIND; ROSSING; TARNOW, 2009) e tem sido indicado como um 

importante e recente mediador desse processo (HOVIND et al., 2011; JALAL et al., 

2011). Hiperuricemia moderada em ratos, correspondendo a um aumento de 1,5 a 2 

vezes do ácido úrico induzido pelo ácido oxônico, um inibidor de uricase, causou 

fibrose intersticial renal após 7 semanas, com depósito de colágeno intersticial e 

infiltração de macrófagos, mas não depósito de cristais de ácido úrico. A fibrose foi 

prevenida pela administração de alopurinol concomitante com a dieta contendo ácido 

oxônico (MAZZALI et al., 2001). O papel da hiperuricemia assintomática na indução 

de fibrose renal em pacientes com doença renal crônica foi evidenciado pelo aumento 

de TGF-β1 urinário após a retirada de alopurinol (TALLAT; EL-SHEIKH, 2007). A 
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redução persistente do clearance de ácido úrico observada no nosso trabalho em ratos 

diabéticos sob adequado controle glicêmico é a primeira evidência de que esse efeito 

pode ser um importante fator na memória metabólica do diabetes, levando ao 

desenvolvimento de doença renal crônica. 

 Um papel crucial para a atividade de AMPK de regular a função mitocondrial e 

o acúmulo de matriz no rim diabético foi demonstrado em diferentes modelos de 

diabetes (DUGAN et al., 2013). Atividade reduzida de AMPK no rim de camundongos 

diabéticos (16 semanas de hiperglicemia) foi relacionada com biogênese mitocondrial 

reduzida, entrada reduzida de piruvato no ciclo de Krebs, e menor geração de radical 

superóxido mitocondrial concomitante com aumento da expressão glomerular de 

fibronectina, colágeno tipo IV e TGF-β (DUGAN et al., 2013). Todos esses efeitos 

deletérios observados nos animais diabéticos foram revertidos pela ativação de AMPK 

por administração intraperitoneal de 5-aminoimidazol-4-carboxamida-1-β-D-

ribofuranosida (AICAR) (DUGAN et al., 2013). 

Neste estudo, nós observamos que a redução sustentada da expressão renal de 

pAMPK foi acompanhada por um aumento persistente da expressão proteica de TGF-β 

no estudo de longa duração, apesar da normalização da expressão gênica de TGF-β1, do 

estabelecimento do controle glicêmico e melhora da função renal.  Em contraste, a 

normalização da glicemia no estudo de curta duração reverteu o aumento da expressão 

proteica de TGF-β induzida pela hiperglicemia (Figuras 16A a 16F). Assim, outros 

elementos, além da redução da atividade de AMPK, parecem ser necessários para 

manter a expressão proteica de TGF-β aumentada, conforme considerado a seguir. 

O aumento da expressão de TGF-β em condições de alta glicose é bem descrito 

(HAN et al., 1999; PARK et al., 1997; SHARMA et al., 1996; ZIYADEH et al., 1994). 

A respeito do seu papel na memória hiperglicêmica, ratos Lewis machos mantidos em 

estado hiperglicêmico por duas semanas ou 4 meses (aproximadamente 16 semanas) e 

posteriormente submetidos a um controle glicêmico estrito por meio de transplante de 

ilhotas pancreáticas (por um período adicional de 12 meses ou 4 meses, 

respectivamente) exibiram expressão gênica glomerular de TGF-β1 normal, apesar de 

um aumento na expressão gênica de TGF-β ter sido observado após 4, 8 ou 12 meses de 

hiperglicemia. Entretanto, a irreversibilidade foi alcançada pelo transplante de ilhotas 

após 8 meses (aproximadamente 32 semanas) de hiperglicemia, e a expressão gênica 

glomerular de TGF-β1 permaneceu aumentada até o final do estudo (12 meses após o 

início do diabetes), acompanhada de aumento da expressão gênica de fibronectina e 
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colágeno tipo IV, albuminúria, proteinúria e expansão mesangial (PUGLIESE et al., 

1997). Os pesquisadores não avaliaram a expressão proteica de TGF-β. 

Em experimentos in vitro com células epiteliais tubulares proximais humanas foi 

verificado que um curto período de exposição à alta concentração de glicose estimula a 

transcrição de TGF-β1, mas o mRNA é pobremente traduzido (FRASER; 

WAKEFIELD; PHILLIPS, 2002). O estímulo subsequente das células com fator de 

crescimento derivado de plaquetas, uma citocina derivada de macrófagos (FRASER; 

WAKEFIELD; PHILLIPS, 2002), ou interleucina-1β (PHILLIPS et al., 1996) 

estabilizou o mRNA do TGF-β1 e sinergisticamente aumentou a sua eficiência 

traducional, levando à síntese de novo sustentada da proteína TGF-β1 (FRASER; 

WAKEFIELD; PHILLIPS, 2002; PHILLIPS et al., 1996). Uma possível explicação 

para esse efeito é que a glicose prima o rim para a síntese proteica de TGF-β1 por um 

estímulo externo (FRASER; WAKEFIELD; PHILLIPS, 2002). A infiltração renal de 

macrófagos é um evento precoce em ratos com diabetes induzida por estreptozotocina 

(SASSY-PRIGENT et al., 2000) e foi demonstrada em pacientes com diabetes tipo 2 

(FURUTA et al., 1993). A hiperuricemia parece contribuir para a inflamação no rim 

mediada pela NLRP3 (NOD-like receptor protein 3) do inflamassoma, resultando na 

expressão aumentada de interleucina-1β e interleucina 18 em ratos com diabetes 

induzida por estreptozotocina (WANG et al., 2012). Agentes redutores de urato, como 

alopurinol e quercetina, suprimem a ativação do imflamassoma NLRP3 renal, 

aumentando a proteção de ratos diabéticos contra a injúria renal (WANG et al., 2012). 

Portanto, nós sugerimos que a hiperuricemia persistente observada neste estudo pode 

desempenhar um papel na elevação persistente da expressão proteica de TGF-β nos rins 

dos animais diabéticos tratados no período de longa duração. 

Uma vez que a atividade reduzida de AMPK no rim é associada com redução da 

biogênese e função mitocondrial (DUGAN et al, 2013), nós avaliamos se a expressão de 

PGC-1α, marcas epigenéticas (5-mC e 5-hmC) no mtDNA e alguns metabólitos 

intermediários (piruvato, lactato, malato, succinato, fumarato, glutamina e glutamato) 

são persistentemente alterados no rim de ratos diabéticos tratados. Como observado 

para a expressão proteica de TGF-β, alterações persistentes ocorreram somente após o 

controle glicêmico tardio (Figuras 19 a 21 e Tabela 8). 

PGC-1α é um coativador da família de fatores de transcrição FoxO (forkhead 

box O), atuando com um regulador do metabolismo oxidativo e biogênese mitocondrial 

(HANDSCHIN; SPIEGELMAN, 2006). A atividade de PGC-1α também tem sido 
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correlacionada com a expressão de uma isoforma mitocondrial da DNA metiltransferase 

1 (mtDNMT1) (SHOCK et al., 2011). No presente estudo, nós observamos uma redução 

persistente da expressão renal de PGC-1α concomitante com uma redução persistente de 

5-mC no mtDNA após o controle glicêmico tardio (Figuras 20 e 21A a 21C).  

A metilação do mtDNA ainda é pouco compreendida, e níveis de 5-mC no 

mtDNA na faixa de 2 a 5% têm sido reportados em fibroblastos humanos e de roedores 

(POLLACK et al., 1984; REIS; GOLDSTEIN, 1983). Shock e colaboradores (2011) 

mostraram que a mtDNMT1 se transloca para a mitocôndria, se liga ao mtDNA de 

maneira proporcional à densidade de dinucleotídeos CpG, e regula a expressão gênica 

mitocondrial. Hipermetilação do mtDNA foi observada em células endoteliais de retina 

expostas à alta concentração de glicose e em microvasculatura de retina de doadores 

humanos com retinopatia diabética (MISHRA; KOWLURU, 2015). Por outro lado, 

hipometilação do mtDNA no fígado de ratos alimentados com alta quantidade de 

frutose foi proposta como um novo mecanismos envolvido no desenvolvimento de 

síndrome metabólica (YAMAZAKI et al., 2016). Neste trabalho, nós avaliamos o 

conteúdo global de 5-mC em mtDNA de rim, e esse parece ser o primeiro dado de 

metilação do mtDNA em rim diabético disponível na literatura. 

A hidroximetilação do DNA mitocondrial (5-hmC) foi descrita pela primeira vez 

por Shock e colaboradores (2011), e a sua função no genoma mitocondrial ainda não é 

clara. Uma via proposta para a hidroximetilação do mtDNA é a adição direta de grupos 

5-hidroximetil a resíduos de citosina, catalisada mela mtDNMT1 (LIUTKEVICIUTE  et 

al., 2009; SHOCK et al., 2011). Nesse caso, nossa observação de uma redução 

persistente de 5-hmC no mtDNA (Figuras 21D a 21F) poderia ser também devida à 

redução da expressão de PGC-1α. Yamazaki e colaboradores (2016) reportaram níveis 

reduzidos de 5-hmC mitocondrial em ratos alimentados com alta quantidade de frutose 

em relação a ratos controle. A investigação das implicações de níveis reduzidos de 5-

mC e 5-hmC no mtDNA para o desenvolvimento de doença renal crônica é importante 

em estudos futuros.  

Entre os metabólitos intermediários analisados, o fumarato foi notado como o 

único a se manter aumentado em ratos diabéticos não tratados e tratados após 12 

semanas (Figuras 19A a 19C e Tabela 8). Durante o período de insuficiência da 

insulina, um aumento no catabolismo de aminoácidos, bem como atividade aumentada 

do ciclo da ureia no fígado, e rápido consumo de arginina é esperado. O rim 

desempenha um papel na síntese de arginina a partir da citrulina para manter o pool 
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corpóreo de arginina para funções não relacionadas ao ciclo da ureia. A via de síntese 

consome ATP e aspartato e libera pirofosfato inorgânico, AMP e fumarato (WATFORD 

et al., 2003); portanto, esta via é uma possível fonte de altos níveis de fumarato 

observados nos animais hiperglicêmicos. O controle glicêmico precoce, mas não tardio, 

aparentemente restaurou o metabolismo normal. De acordo com dados recentes (EID et 

al., 2010; PAPADIMITRIOU et al., 2014; YOU et al., 2016), a via compreendendo alta 

glicose  atividade de AMPK diminuída  Nox4 aumentada  atividade da fumarato 

hidratase reduzida  níveis aumentados de fumarato  expressão aumentada de TGF-

β desempenha um papel importante no desenvolvimento de doença renal diabética. Nós 

observamos que componentes dessa via (atividade reduzida de AMPK, níveis 

aumentados de fumarato e expressão aumentada de TGF-β) constituem parte da 

memória metabólica do diabetes. As alterações observadas foram agrupadas em uma via 

mostrada na Figura 22. 
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Figura 22. A hiperglicemia ativa uma via fibrogênica no rim que permanece alterada após a 

recuperação da glicemia normal, dependendo do período prévio de hiperglicemia vivenciado 

pelo animal. Os componentes coloridos na imagem foram quantificados nesse estudo e 

permaneceram alterados após o controle glicêmico tardio, indicando que eles participam da 

memória metabólica no rim diabético. O aumento persistente do ácido úrico plasmático pode 

alimentar as alterações bioquímicas renais prolongadas, observadas após o controle glicêmico. 

A demonstração desse desarranjo metabólico sustentado pode ajudar a esclarecer o longo 

intervalo requerido entre o estabelecimento do controle glicêmico em indivíduos diabéticos e a 

redução do risco de desenvolvimento de doença renal crônica.  
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

O presente estudo mostrou que alguns marcadores de estresse oxidativo em 

biomoléculas são aumentados em animais diabéticos, mas normalizados após o controle 

da glicemia. Um período curto de hiperglicemia (4 semanas) induziu redução persistente 

do clearance de ácido úrico e dos níveis renais de pAMPK após as 4 semanas 

subsequentes de controle glicêmico. Os ratos submetidos a um período mais longo de 

hiperglicemia desenvolveram mais alterações metabólicas no rim que não foram 

revertidas nas 12 semanas seguintes de controle glicêmico, como acúmulo de fumarato, 

expressão proteica aumentada de TGF-β, redução da expressão de PGC-1α, e redução 

da metilação e hidroximetilação do mtDNA, e esses efeitos foram concomitantes com a 

redução sustentada do clearance de ácido úrico e dos níveis de pAMPK, o que sugere 

que esses componentes participam da memória metabólica no rim diabético.  

Uma vez que a hiperuricemia é um fator de risco independente para o 

desenvolvimento de nefropatia diabética (HOVIND; ROSSING; TARNOW, 2009 

HOVIND et al., 2011; JALAL et al., 2011; MAZZALI et al., 2001; TALLAT; EL-

SHEIKH, 2007; ZOPPINI et al., 2012) a redução sustentada do clearance de ácido úrico 

no diabetes tratado, pode alimentar alterações bioquímicas renais prolongadas 

observadas após o controle glicêmico ter sido alcançado. Estudos intervencionais 

posteriores para avaliar o papel do excesso de ácido úrico plasmático em sustentar as 

alterações bioquímicas observadas no rim diabético no presente estudo utilizando, por 

exemplo, alopurinol, são necessários. Outra questão levantada pelos achados 

observados neste trabalho é a possível interação entre a hiperglicemia e o clearance 

reduzido de ácido úrico na indução de alterações metabólicas que levam a complicações 

do diabetes, o que poderia aumentar o risco de complicações em indivíduos com 

controle glicêmico inadequado. O monitoramento dos níveis de ácido úrico em estudos 

clínicos objetivando avaliar o risco de complicações em diferentes alvos de controle 

glicêmico pode ajudar a entender algumas lacunas no fenômeno da memória 

metabólica.  
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ANEXO A  

Validação do método de quantificação de HbA1c 



144 
 

 

 

O método desenvolvido mostrou-se linear, preciso e exato. Foi obtida uma ótima 

correlação entre a quantidade de peptídeo glicado adicionado às amostras e a quantidade 

detectada, de modo que a exatidão manteve-se dentro dos níveis aceitáveis para as três 

concentrações validadas, conforme mostrado na Tabela suplementar 1.  De acordo com 

o esperado, o maior coeficiente de variação foi obtido para a menor concentração 

validada. Ainda assim, obteve-se uma variação inferior a 12% (Tabela suplementar 1). 

A linearidade do método pode ser observada na Figura suplementar 1, que mostra 

curvas de calibração para o heptapeptídeo glicado e não glicado.  

 

Tabela suplementar 1 Dados obtidos na a validação do método para quantificação de 

hemoglobina glicada. 
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Figura suplementar 1 Curvas de calibração obtidas para validação do método de quantificação 

de hemoglobina glicada. São demonstradas as curvas para quantificação do heptapeptídeos 

glicado (HbA1c) e não glicado (HbA0), respectivamente.   
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ANEXO B  

Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA FCF 
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ANEXO C 

 Currículo Lattes 
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ANEXO D  

Ficha do Aluno 
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