
 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 

Fundo Mackenzie de Pesquisa - Mackpesquisa 

 

 

RELATORIO TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

ESTUDO DA EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS DE LIGAÇÃO REGULADORAS DE 

ESTERÓIS (SREBPs) E DAS CITOCINAS INFLAMATÓRIAS ASSOCIADAS A 

DEPOSIÇÃO LIPÍDICA TUBULOGLOMERULAR NA OBESIDADE. 

 

 

 

Líder:  Profa Dra. Patrícia Fiorino 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS 

  



RESUMO 

O objetivo do presente projeto foi estudar as proteinas reguladoras de esteróis - SRBP-1 e 

SRBP-2 – e as citocinas inflamatórias renais, em ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica. 

Para isso, foram utilizados ratos Wistar, divididos de acordo com o tempo de consumo da dieta 

hiperlipídica: 1) CC, consumo dieta normolipídica, durante 8 semanas; 2) HH, consumo dieta 

hiperlipídica, durante 8 semanas; 3) CH, consumo dieta normolipídica, durante 8 semanas; 

troca para dieta hiperlipídica por mais 21 dias; 4) HC, consumo dieta hiperlipídica, durante 8 

semanas; troca para dieta normolipídica por mais 21 dias.  Ao final dos diferentes protocolos, 

os animais foram colocados em gaiolas metabólicas para coleta de urina (dosagem creatinina) 

e, posteriormente, eutanasiados para a coleta de sangue (análise de creatinina e lipídio), dos 

tecidos renais para as avaliações histológicas (marcação lipídio intra-renal, colágeno, 

fibronectina e imunohistoqúimica para SRBPs) e moleculares (Western Blot para as SRBPs e 

dosagem das citocinas inflamatórias - Milliplex e ELISA). A deposição lipídica tubuloglomerular 

(DLT) aumentou de forma significativa após 8 semanas de consumo da dieta hiperlipídica, 

tendo aumento similar após 21 dias de dieta, já na fase adulta. Por outro lado, a retirada da 

dieta hiperlipídica na fase adulta, com retorno ao consumo de ração normolipídica, reduziu 

significativamente a deposição lipídica tubuloglomerular, grupo HC. No grupo HH observamos 

aumento das citocinas inflamatórias e aumento da SRBP-1. A mudança do hábito alimentar, 

grupo HC, reduziu a SRBP-1 e as citocinas inflamatórias, o que resultou em uma redução 

significativa em 50% do lipídio intra-renal dos animais HC. No grupo CH, que ingeriram apenas 

21 dias da ração hiperlipídica, a SRBP-1 aumentou em 36%, acompanhada de aumento da 

citocina inflamatória e do acúmulo de lipídio intra-renal, proporcional ao observado no grupo 

HH. Com relação ao colágeno e a fibronectina, a análise percentual mostrou aumento 

significativo do colágeno apenas no grupo CH, sem modificação da fibronectina. Dessa forma, 

em conjunto, nossos resultados sugerem que a dislipidemia pode ser um fator independente 

para o aumento da atividade das proteínas SRBPs que estão contribuindo com a deposição 

lipídica tubuloglomerular em ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica.  
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1. INTRODUÇÃO  

Estima-se que cerca de 7% da população mundial apresente aumento da adiposidade 

corporal, ou seja, obesidade, e que 15 a 20% da população já tenha sobrepeso 

(SPEISER et al., 2005). De forma alarmante, o número de pacientes com doença renal 

crônica (DRC) e insuficiência renal terminal (IRT) tem aumentado progressivamente 

com o aumento na incidência de obesidade (USRDS, 2012). 

No Brasil, estudos realizados em algumas cidades brasileiras mostram que o sobrepeso 

e a obesidade já atingem 30% ou mais das crianças e adolescentes, com importante 

impacto no desenvolvimento de problemas de saúde, como a obesidade e o 

desenvolvimento de resistência à insulina, não apenas a curto prazo, mas com 

importante reflexo a longo prazo como a persistência da obesidade até a fase adulta, 

com consequente aumento nas taxas de morte decorrentes de cardiopatias, 

insuficiência renal, hipertensão e diabetes (BALABAN et al., 2001; SOUZA LEÃO et al., 

2003; COSTA et al., 2006; KRIKKEN et al., 2009). 

A associação entre obesidade e doença renal não tem sido claramente estabelecida 

até a última década e se manifesta, principalmente, de forma silenciosa, com 

microalbuminuria e/ou hiperfiltração renal ou, menos comumente, com proteinúria 

associada ou não com diferentes graus de insuficiência renal, sendo muitas vezes 

descoberta apenas quando a doença esta numa fase muita avançada, em que as 

alterações são irreversíveis (URSD, 2012). 

Há algum tempo vêm sendo feita uma relação entre os mecanismos que causam 

aterosclerose e os mecanismos que levam a progressão de doenças renais, ou seja, a 

associação entre a deposição lipídica intrarenal e a nefroesclerose (JIANG et al., 2005; 

KRIKKEN et al., 2009; HUNLEY et al., 2010). 

Em nossos estudos prévios (financiamento Mackpesquisa 2009), mostramos que a 

administração de uma dieta hiperlipidica em ratos jovens por 8 semanas, desencadeava 

aumento significativo de lipídio intra-renal e que, tal alteração, estaria contribuindo para 

a progressão da doença renal observada neste modelo de obesidade.  

  



 

1.1 INFLAMAÇÃO E DOENÇA RENAL NA OBESIDADE. 

Existem evidências de ativação do sistema imune em estágios precoces e tardios da 

doença renal (DR) (STENVINKEL et al., 2005). Além disso, em pacientes portadores 

de DR terminal ou não, a presença de inflamação é um fator preditor independente de 

mortalidade, ou seja, na progressão da lesão renal cada vez mais a participação dos 

mecanismos inflamatórios tem sido descrita, independentemente do mecanismo 

primário que desencadeou a lesão renal (SULIMAN et al., 2008; STENVINKEL et al., 

2005). 

A obesidade é reconhecida como uma condição de inflamação crônica de baixo grau 

diretamente relacionada a alterações nas funções endócrinas e metabólicas do tecido 

adiposo (BASTOS et al., 2009). Em indivíduos obesos, bem como na obesidade 

experimental, esse tecido aumenta a capacidade de síntese de citocinas de ação pró-

inflamatória séricos, como o fator de transformação do crescimento-beta (TGF-β), a 

interleucina-1 (IL-1), o fator de necrose tumoral (TNF-α), a interleucina-6 (IL-6) e a 

leptina (FIORINO et al., 2016; FERRANTE et al., 2007; LAGRANHA et al., 2007; 

CANCELLO et al., 2006). Especificamente no tecido renal, as citocinas induzem 

proliferação local de células tubulares e intersticiais, síntese de matriz extracelular, 

formação de espécies reativas de oxigênio e aumento intra-renal de lipídios 

biologicamente ativos (KLAHR et al., 2003; AXELSSON et al., 2006; WU et al,. 2006).  

Neste contexto, estudos prévios de Diamond & Karnovsky (1988) já haviam sugerido o 

potencial dos lipídeos para modificar o metabolismo renal e, consequentemente, seu 

envolvimento na progressão das lesões renais, como a glomeruloesclerose. 

Possivelmente, o estoque anormal de lipídeos intra-renais levaria ao aumento da 

inflamação local e, consequentemente, a doença renal (ABRASS, 2004; DE PAULA, 

2006). 

  



1.2 A DEPOSIÇÃO LIPÍDICA RENAL NA OBESIDADE 

Existem cada vez mais evidências na literatura mostrando que o metabolismo anormal 

de lipídios e o acúmulo renal de lipídios em rins diabéticos de humanos e modelos 

experimentais, pode ser um fator na progressão da DR. Historicamente, Virchow 

sugeriu pela primeira vez a associação entre lipídios e doença renal em 1858, quando 

ele descreveu “detritos” de lipídio no epitélio renal na Doença de Bright´s. De forma 

similar, em 1936 Kimmelstiel e Wilson demonstraram a presença de depósitos de 

lipídios nos rins de pacientes diabéticos, sugerindo que estes lipídios desempenhavam 

um papel importante na patogênese da doença renal (JIANG et al., 2005; AXELSSON 

et al., 2006; DEJI et al., 2009). 

Segundo Jiang et al. (2005), uma grande concentração de lipídios devido à alta ingestão 

de gorduras, estimula uma alteração no metabolismo lipídico normal e induz ao 

acúmulo de lipídeos no rim, promovendo, principalmente, a glomerulosclerose, através 

de hipertrofia glomerular, deposição de colágeno e diminuição do número de néfrons 

(FOGO, 2000). O acúmulo de lipídeos no glomérulo e na cápsula de Bowman também 

são alterações histológicas associadas ao alto consumo de gordura, independente da 

presença de diabetes (DEJI et al., 2009).  

Há algum tempo vêm sendo feita importante associação entre os processos celulares 

associados ao desenvolvimento da aterosclerose e os mecanismos que levam a 

progressão de doenças renais (ABRASS, 2004).  O mesmo mecanismo pode ocorrer 

no tecido renal, que com a deposição maior de lipídios intrarenal, nas células epiteliais, 

mesangiais e nos túbulos, provoca ação inflamatória persistente, que pode induzir a 

apoptose, a isquemia do tecido (ABRASS, 2004), ou ativar vias de sinalização celular 

que possam favorecer o desenvolvimento de glomerulopatias (DIAMOND & 

KARNOVSKY, 1988; FERRANTE, 2007). 

Jiang et al., (2005) mostraram, em animais diabéticos do tipo 1, induzidos por 

estreptozotocina, o aumento na expressão renal do fator de transcrição SREBP-1 

(proteína de ligação reguladora de esteróis), resultou no aumento da síntese e no 

acúmulo de triglicérides que se correlacionava com manifestações de obesidade e 

esclerose renal associada à diabetes e proteinúria. 

  



1.2.1 PROTEÍNAS DE LIGAÇÃO REGULADORAS DE ESTERÓIS 

O lipídio celular desempenha importante papel na síntese das membranas plasmáticas, 

nas membranas de organelas, e em cascatas de transdução de sinal que direcionam a 

função celular. A fim de suprir a demanda celular, a captação, síntese, metabolismo e 

eliminação de lipídios por todas as células são fortemente reguladas. A síntese 

intracelular de lipídios pode ser estimulada por uma variedade de fatores que ativam as 

proteínas de ligação reguladoras de esteróis (SREBP proteínas de ligação), que 

residem na membrana e, quando clivados, vão para o núcleo, onde regulam todo a 

programação de síntese do colesterol (principalmente SREBP-2) e a dos ácidos graxos 

(principalmente de SREBP-1) (ABRASS 2004). 

Nos últimos anos, proteínas de ligação reguladoras de esteróis (SREBPs) 2 têm-se 

mostrado reguladores importantes do metabolismo dos ácidos graxos e do colesterol. 

Três isoformas do SREBP, SREBP-1a, SREBP-1c e o SREBP-2, foram identificados e 

caracterizados (Hasty et al., 2000). SREBPs são sintetizadas como precursores ligados 

ao retículo endoplasmático. Após duas etapas de clivagem o segmento N-terminal de 

SREBP, também referida como sua forma ativa, é liberada da membrana e translocada 

para o núcleo, ativando a transcrição gênica. SREBP-1 preferencialmente ativa genes 

envolvidos na síntese de ácidos graxos, enquanto que a SREBP-2 preferencialmente 

ativa genes envolvidos na biossíntese de colesterol (Rawson,2003). 

SUN et al. (2002), usando o modelo experimental de diabetes em ratos, verificaram que 

o aumento renal dos depósitos de lipídios estava correlacionado com o aumento da 

expressão da proteína de ligação reguladora de esteróides (SREBP-1), o que resultava 

em aumento da expressão da enzima-chave na síntese de ácido graxo, a ácido graxo 

sintase, bem como em aumento no acúmulo de triglicerídeos. Além disso, outros 

estudos mostraram que o acúmulo de triglicerídeos e o aumento da expressão do 

SREBP-1 induziam aumento da expressão do TGF-β1 e do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), como também aumento de colágeno tipo IV e de 

fibronectina, o que pode resultar em glomeruloesclerose e proteinúria. (JIANG et al., 

2005; DEJI et al., 2009).  Entretanto, nestes estudos, a hiperglicemia parecia ser um 

fator comum e maior determinante das alterações observadas na expressão das 

SRBPs e, consequentemente, no aumento dos lipídios intra-renais. 

 



2. OBJETIVO GERAL 

O projeto propôs estudar a participação das proteínas de ligação reguladoras de 

esteróis (SREBP 1 e 2) e as citocinas inflamatórias renais, na deposição lipídica 

tubuloglomerular, em ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudar a participação das proteínas SREBP1 e SREBP2 na deposição lipídica 

tubuloglomerular, no modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipidica; 

- A participação das citocinas inflamatórias IL-6, IL-10, TNF-alfa e TGF-beta nas 

alterações renais que acompanham o modelo experimental de obesidade induzida por 

dieta hiperlipidica.. 

- Investigar o efeito da mudança de hábito alimentar, da ração hiperlipidica para 

normolipídica, na deposição lipídica tubuloglomerular e nas citocinas inflamatórias 

renais, no modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipidica. 

  



3. MÉTODOS 

3.1 AMOSTRA E MODELO EXPERIMENTAL 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados ratos Wistar machos recém 

desmamados (21 dias de idade), pesando entre 50-60g, provenientes do Biotério 

Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Durante o protocolo experimental, os animais foram mantidos no Biotério Central da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em ambiente com temperatura controlada (22°C 

e 25°C), ciclo claro-escuro (12 horas) e com livre acesso à água e alimentação. Os 

procedimentos experimentais adotados para o estudo obedeceram às normas 

estabelecidas pela comissão de Pesquisa e Ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (Processo CEUA N° 108/03/2014).  

Os animais foram divididos aleatoriamente em diferentes grupos experimentais de 

acordo com a dieta administrada e do protocolo experimental ao qual foram submetidos, 

como segue: 

Tabela 1: Determinação dos grupos experimentais. 

Efeito da dieta hiperlipídica 

 Grupo Controle (CC): consumo dieta padrão, protocolo de 8 semanas. 

 Grupo Hiperlipídica (HH): consumo dieta hiperlipídica, protocolo de 8 semanas.  

 

Efeito da mudança de hábito alimentar: normolipidica vs hiperlipídica 

 Grupo Controle+Hiperlipídica (CH): consumo dieta padrão, protocolo de 8 

semanas; troca para dieta hiperlipídica por mais 21 dias. 

 Grupo Hiperlipídica+Controle (HC): consumo dieta hiperlipídica, protocolo de 8 

semanas; troca para dieta normolipídica por mais 21 dias. 

 

 

  



3.1.1 INDUÇÃO DO MODELO EXPERIMENTAL DE OBESIDADE 

A ração hiperlipídica foi preparada em nosso laboratório, levando-se em conta a 

porcentagem de extrato etéreo ou gorduras totais já existentes na ração comercial 

normolipídica (NUVILAB, 3% lipídios) para o cálculo do percentual de gordura restante 

a ser adicionada. A receita resume-se a 430g de ração comercializada para cada 200g 

de manteiga (82%), comercial, sem sal, e adição de 150ml de água. 

A dieta hiperlipídica contém 30% de Kilocalorias provenientes de lipídios, 23% de 

carboidratos e 19% de proteínas, com 381 Kcal/100g no total, enquanto a dieta de ração 

comercial para ratos possui 257 Kcal/100g. 

 

3.2 EUTANÁSIA 

A eutanásia, para os animais dos grupos CC e HH ocorreu na 8° semana de protocolo 

experimental, enquanto que nos grupos CH e HC a eutanásia ocorreu ao término 11° 

semana, ou seja, 21 dias após a troca da ração. 

Ao final dos diferentes protocolos experimentais, os animais foram submetidos a 

eutanásia, livre de dor ou sofrimento, mediante uma dose de 80 mg/Kg do anestésico 

Pentobarbital sódico (Hypnolveterinário 30%; Fontoveter, Brasil), via intraperitonial 

(i.p.), para obtenção do rim direito, para os procedimentos histológicos, do rim esquerdo 

para as análises de biologia molecular e das citocinas, e do sangue, para as análises 

bioquímicas.  

 

3.3 DOSAGEM DAS CITOCINAS INFLAMATÓRIAS 

3.3.1 ENSAIO MULTIANALÍTICO ENZIMÁTICO  

A dosagem das citocinas inflamatórias, interleucinas (Il-1b; Il-6, Il-10), TNF-alfa e TGF-

beta, foi realizada no laboratório Gênese, fornecedor do Kit MILLIPLEX™, sob 

supervisão da líder deste projeto, para as amostras de tecido renal. 

  



Os kits MILLIPLEX™ contém todos os componentes necessários (incluindo padrões, 

controles de qualidade, microesferas exclusivas conjugadas a anticorpos, anticorpos 

de detecção, tampão de ensaio e tampão de lavagem) para ensaio de 96 poços em 

microplaca de titulação. O volume necessário das amostras foi de 50μL. 

 O kit é um teste de imunofluorescência que permite identificar e quantificar 

diferentes proteínas de interesse, simultaneamente, com maior precisão e menor 

volume de amostra. 

 

3.3.2 ELISA  

Para a quantificação da interleucina-1β, interleucina-6 e interleucina-10 renais, também 

realizamos o método de quantificação por ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay), utilizando o kit comercial da R&D Systems (Minneapolis, MN, USA) de acordo 

com as instruções do fabricante. A leitura foi realizada em leitor de microplaca 

(SpectraMax i3). Esta etapa foi realizada em parceria com a Profa. Dra. Kátia De 

Angelis, da Universidade UniNove, como objetivo de comparar os grupos CC e HH. 

Em linhas gerais, para o preparo do homogenato, foram retiradas amostras pesando 

em torno de 200mg do rim de cada animal, adicionado 400 microlitros de Tris base e 4 

microlitros de inibidor de protease (Sigma-Aldrich), e o tecido foi homogeneizado 

utilizando-se um homogeneizador de tecidos (UltraStirrer, modelo ULTRA80). 

Após esse procedimento, foi adicionado 40 microlitros de TRITON X-100 (Sigma-

Aldrich) e cada amostra permaneceu por 30 minutos em gelo e foi centrifugada a 

13000rpm durante vinte minutos, e o sobrenadante coletado para as análises. A 

dosagem das proteínas totais foi realizada através do método de Lowry (LOWRY et al., 

1951). 

  



3.4 ESTUDO DAS PROTEÍNAS SREBP-1 E SREBP-2  

Para estudar a contribuição das proteínas SRBPs, foram utilizadas duas abordagens 

complementares: 1) abordagem quantitativa, através da expressão proteica renal total, 

pelo método de Western Blott; 2) abordagem semi-quantitativa, pela marcação proteica 

tecidual, através da Imunohistoquímica. 

 

3.4.1 WESTERN BLOTT 

As amostras de tecido renal foram preparadas na proporção de 1:1 (50µl de solução 

tampão com azul de bromofenol e 50µl de homogeneizado), as mesmas foram 

aplicadas no gel de poliacrilamida SDS-PAGE 10% (30µg de proteína/poço) para a 

realização da eletroforese (Mini-Protean Tetra-cel, Biorad). Em seguida as proteínas 

contidas no gel foram submetidas a eletrotransferência para as membranas (Mini-

Protean Tetra-cel, Biorad).  

As membranas foram encubadas em anticorpo primário anti- SREBP 1 e anti-SREBP 

2 por um período de 12 horas, lavadas em TBS-T e encubadas em anticorpo secundário 

anti-mouse e anti-rabbit respectivamente. O substrato antígeno-anticorpo foi 

visualizado com o quimioluminescente ECL (Thermo Scientific). Por fim, a membrana 

foi exposta digitalmente para revelação, e a quantificação das bandas protéicas de 

SREBP 1 e SREBP 2, realizada através do programa Image J. 

A quantificação de proteínas do homogenato foi realizada através do método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). Que consiste na diluição da amostra homogeneizada 

com o reagente de Bradford para posterior leitura da absorbância para o cálculo da 

concentração proteica em µg/ml. 

Os resultados da expressão proteica dos receptores SREBP 1 e SREBP 2 estão 

apresentadas em gráficos como aumento relativo em percentual dos grupos HH, CH e 

HC, em relação ao grupo CC (1 ou 100%). 

  



3.4.2 IMUNOHISTOQUÍMICA  

Para o estudo imunohistoquímico foi utilizando o método da estreptoavidina-biotina, 

sendo que as amostras de rim direito, de todos os grupos experimentais, foram 

submetidas a cortes de 3 μm de espessura, com recuperação antigênica através da 

utilização de pepsina a 1%, durante 60 minutos a 37°C. Posteriormente, foi realizado o 

bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 10 volumes, e 

consecutivamente, incubação com os anticorpos primários anti-colágeno IV, anti-

fibronectina, anti-SREBP-1 e anti-SREBP-2. 

O anticorpo secundário foi utilizado na diluição de 1:100 durante 30 minutos, seguindo 

da incubação do complexo estreptoavidina-biotina na diluição de 1:100, por um período 

de 30 min. Por fim, os cortes foram revelados por solução cromógena de 

diaminobenzidina (Sigma Chemical CO USA), e contra-corados com Hematoxilina. As 

lâminas foram montadas em Permount® (Fisher Scientific NJ USA). Os resultados 

foram analisados utilizando-se a microscopia óptica. 

 

3.5 ANÁLISE DA DEPOSIÇÃO LIPÍDICA TUBULO-GLOMERULAR 

No Projeto Mackpesquisa 2011, a deposição lipídica foi estudada nos grupos CC e HH. 

Neste projeto, parte do tecido renal direito dos grupos CH e HC foram preparados para 

coloração com OilRed O a fim de verificar a deposição de gotículas de gordura no 

glomérulo e nos túbulos intersticiais.   

O rim direito teve a cápsula renal removida e rapidamente congelado em nitrogênio 

líquido, sendo mantido em freezer -80°C. No dia da coloração, o rim, então preso a um 

pedaço de papel com o auxílio de uma resina (Tissue Tek), foi cortado em criostato 

(MICROM – HM505E), com espessura de 10µm. Em seguida o corte foi fixado em 

formoldeído e, posteriormente, corado com OilRed O e contra-corado com 

Hematoxilina, para a visualização dos núcleos, possibilitando uma melhor dimensão 

dos limites celulares. 

  



Após a coloração, foram obtidas as fotos digitalizadas das lâminas, pelo programa Leica 

QWin Plus (V. 3.5.1), por meio de microscopia óptica com o aumento de 40X no 

microscópio Leica DMLS. Foram realizadas 20 fotos por lâmina, para as análises semi-

quantitativas. Para a análise foi utilizado o método semi-automatizado para 

identificação da densidade de coloração vermelha, definida pelo corante OilRed O, 

aparente quando há a presença de lipídeos (figura 1).  

A quantificação foi então realizada pelo programa ImageJ 1.46r, que quantifica através 

de pixels/µm, e posteriormente transformados em uma porcentagem da área calculada, 

correspondente a quantidade de lipídeos existente no tecido, como mostra a figura 1 

(setas pretas e setas brancas). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação da quantificação de lipídeos em foto de rim do grupo HH, corada com Oil Red O. (A) Foto 

antes da quantificação; (B) Foto mostrando a quantificação pelo programa Image J 1.46r. As setas mostram alguns 

dos pontos em vermelhos, que são quantificados pelo programa. 

  



3.6 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

As analises bioquímicas do sangue e da urina foram realizadas ao final dos diferentes 

protocolos experimentais, 8° e 11° semanas. O sangue foi coletado durante o 

procedimento de eutanasia, pela veia cava inferior, através do uso de dispositivo 

intravenoso (escalpe, medvein 27G). As amostras de urina utilizadas, foram as 

provenientes da gaiola metabólica, coleta de 24 horas (ítem 3.6.1)  

Para determinação da função renal, através do cálculo do ritmo de filtração glomerular 

(RFG), a creatinina, dosada em amostras de soro e de urina, foi  avaliada atraves de 

Kits comerciais de metodologia enzimática colorimétrica (marca Labtest) e o 

procedimento foi realizado de acordo com as intruções do fabricante, utilizando-se de 

espectrofotômetro (Marca InVitro, modelo Humalizer 3000). 

As concentrações de sódio e potássio no soro e urina foram determinadas em 

equipamento específico para dosagem de eletrólitos (Marca Roche, modelo 9180) pelo 

método íon-eletrodo seletivo. 

A osmolaridade plasmática e urinaria foi avaliada por Osmômetro VAPRO (vappor 

pressure osmometer/Alemar). 

Os triglicerides, o colesterol total e as proteínas totais séricas foram realizados por 

metodologia enzimático-colorimétrica através do uso de Kit comercial (Labtest) 

seguindo as orientações do fabricante.  

  



3.6.1 Procedimento para Coleta de Urina 24 horas 

Utilizou-se gaiolas metabólicas (figura 2) (Instrulab) para a coleta de urina de 24 horas. 

 

 

Figura 2: Apresentação do modelo de gaiola metabólica para ratos - Tecnoplast (TEC‐2013‐136‐R), Instrulab 

Instrumentos para Laboratórios Ltda. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram analisados e apresentados como média ± EPM. Foram 

considerados significativos os resultados com p≤0,05, após análise de variância de um 

e dois fatores (ANOVA), conforme a necessidade. Em caso de diferença significante 

entre os grupos experimentais, utilizou-se o pós-teste de Tukey-Kramer. 

  



4. RESULTADOS 

As legendas utilizadas estão organizadas conforme os grupos experimentais 

apresentados nos métodos, como segue: 

 

Efeito da dieta hiperlipídica 

 Grupo Controle (CC): consumo dieta padrão, protocolo de 8 semanas. 

 Grupo Hiperlipídica (HH): consumo dieta hiperlipídica, protocolo de 8 semanas.  

 

Efeito da mudança de hábito alimentar: normolipidica vs hiperlipídica 

 Grupo Controle+Hiperlipídica (CH): consumo dieta padrão, protocolo de 8 

semanas; troca para dieta hiperlipídica por mais 21 dias. 

 Grupo Hiperlipídica+Controle (HC): consumo dieta hiperlipídica, protocolo de 8 

semanas; troca para dieta padrão por mais 21 dias. 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA DEPOSIÇÃO LIPÍDICA TÚBULO-GLOMERULAR 

A ingesta de uma dieta hiperlipídica modificou, de forma importante, a deposição 

lipídica túbulo-glomerular em todos os grupos estudados. Nos grupos HH e CH, apesar 

de consumirem a dieta hiperlipídica em idades e tempos diferentes, apresentaram 

aumento da deposição lipídica renal, sendo, em média, 5x maior em relação ao grupo 

CC (figura 3B). No grupo HC, apesar da significância em relação ao grupo CC, a 

retirada da dieta hiperlipídica levou a redução em 50% da deposição lipídica túbulo-

glomerular (figura 3). 



 

Figura 3: Em A) representação das lâminas de tecido renal coradas com oil-red O, para a marcação lipídica; em 

B) quantificação da deposição lipídica túbulo-glomerular renal, apresentada em percentual (%), dos grupos CC 
(dieta normolipídica, n=5); HH (grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, 
n=5); HC (grupo 21 dias dieta normolipídica, n=9). As setas indicam a marcação em coloração marrom, indicando 

reação com o lipídio.    * p≤0,001 vs CC; # p≤0,001 vs HC. 
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4.2 CITOCINAS INFLAMATÓRIAS RENAIS 

Conforme apresentado na tabela 1, a dosagem realizada pelo Kit da MILLIPLEX 

mostrou que as citocinas inflamatórias TGF-b, IL-6 e a IL-10 não apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos estudados.  Entretanto, em relação a IL-6, o 

aumento em 17% no HH, com p≤0,065, mostrou uma importante tendência de aumento 

desta citocina em relação ao CC.   

 

Tabela 1: Dosagens das citocinas inflamatorias pelo metodo do MILLIPLEX.  

Grupos 

 

CC HH CH HC 

TGF-b (pg/mg) 11 ± 0,8 8,6 ± 0,3 10 ± 0,9  9 ± 0,5 

IL-6 (pg/mg) 147 ± 8 171 ± 10 156 ± 19 149 ± 18 

IL-10 (pg/mg) 270 ± 19 154 ± 19 257 ± 27 249 ± 19 

Quantificação proteica das citocinas TGF-b, IL-6, IL-10, pelo método de Milliplex, em tecido renal dos grupos CC 
(dieta normolipídica, n=7); HH (grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=7); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, 

n=5); HC (grupo 21 dias dieta normolipídica, n=9). 

 

Por outro lado, a IL1-b mostrou-se aumentada nos grupos HH e HC em relação aos 

grupos CC e CH (figura 4).  

 

Figura 4: Quantificação protéica da citocina IL1-b em tecido renal dos grupos CC (dieta normolipídica, n=10); HH 

(grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=7); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 
normolipídica, n=9).    * p≤0,05 vs CC;   # p≤0,05 vs CH. 
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O TNF-α aumentou em aproximadamente 90% no HC, em relação aos grupos CC e HH 

(figura 5). No grupo CH, apesar do aumento ser de 80% não apresentou significância 

estatística (p≤0,08). (figura 5) 

 

 

Figura 5: Quantificação proteica da citocina TNF-α em tecido renal dos grupos CC (dieta normolipídica, n=10); HH 

(grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=7); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 

normolipídica, n=9).    * p≤0,05 vs CC e HH. 

 

A dosagem proteica das citocinas inflamatorias, também foi realizada pelo metodo 

colorimétrico de Elisa, priorizando a comparação entre os grupos CC e HH (tabela 2). 

Observamos o aumento significativo da IL-6 (56%) e da IL1-b (36%) no HH, em relação 

ao CC. 

Tabela 2: Dosagens das citocinas inflamatórias pelo método de Elisa.  

 Grupos 
 

CC N HH N 

IL-6 (pg/ml//mg) 208 ± 21 5 322 ± 26 * 6 

IL1-b (pg/ml//mg) 122 ± 0,8 7 166 ± 12 * 7 

IL-10 (pg/ml//mg) 58 ± 5 7 57 ± 6 5 

TNF-a (pg/ml//mg) 256 ± 10 6 268 ± 18 6 

Quantificação proteica das citocinas IL-6, IL1-b, IL-10 e do TNF-α, pelo método de ELISA, em tecido renal dos 

grupos CC (dieta normolipídica); HH (dieta hiperlipídica 8 semanas); CH (dieta hiperlipídica 21 dias); HC (21 

dias dieta normolipídica). N=número de animais em cada grupo experimental.   * p≤0,05 vs CC. 
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4.3 IMUNOHISTOQUÍMICA: COLÁGENO IV E FIBRONECTINA 

No estudo da expressão do colágeno tipo IV, importante colágeno intra-renal associado 

com as modificações de membrana basal e, consequentemente, com remodelamento 

tecidual patológico, os resultados demonstraram aumento significativo (54%) do 

colágeno tipo IV no grupo CH quando comparado ao CC (figura 6). Nos demais grupos 

os aumentos percentuais observados, em relação ao CC, foram de 25% no HH e 5% 

no HC.   

 

 

Figura 6: Imunohistoquímica do Colágeno tipo IV em tecido renal dos dos grupos CC (dieta normolipídica, n=5); HH 

(grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 

normolipídica, n=5).    * p≤0,05 vs CC. 
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Por outro lado, a expressão da fibronectina não foi significativa entre os grupos 

estudados. Entretanto, ao analisarmos as variações percentuais em relação ao CC, 

observamos aumento de 19% para o CH e de 26% para o HC. 

 

Figura 7: Imunohistoquímica da Fibronectina em tecido renal dos grupos CC (dieta normolipídica, n=5); HH (grupo 

dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 
normolipídica, n=5).     
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4.4 ESTUDO DAS PROTEÍNAS SREBPS RENAIS  

A análise por Western Blot das proteínas SREBP1 e SREBP2, não mostrou diferença 

significativa entre os grupos estudados. Entretanto, conforme apresentado nas figuras 

8 e 9, pode-se observar aumentos percentuais das SREBPs dos diferentes grupos em 

relação ao CC. A proteína SREBP1 apresentou aumento da expressão em 28% no 

grupo HH, 36% no grupo CH e 16% no HC, enquanto que a proteína SREBP2 mostrou 

aumento em 21% no grupo HH. 

 

 

 

 

Figura 8: Expressão da SREBP1 renal através de Western-Blott renal dos grupos CC (dieta normolipídica, n=5); HH 

(grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 
normolipídica, n=5). Normalização dos grupos HH, CH e HC pelo grupo CC, que foi considerado 100%.  

 

  



 

 

 

Figura 9: Expressão da SREBP2 renal através de Western-Blot renal dos grupos CC (dieta normolipídica, n=5); HH 

(grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC (grupo 21 dias dieta 
normolipídica, n=5).  Normalização dos grupos HH, CH e HC pelo grupo CC, que foi considerado 100%.  

 

  



De forma interessante, o estudo das SREBPs, através da Imunohistoquímica, foi capaz 

de ressaltar as diferenças percentuais observadas pela técnica de Western Blot para a 

SREBP-1, com aumento significativo da expressão nos grupos HH e CH em relação 

aos grupos CC e HC. 

 

Figura 10: Expressão da SREBP1 renal através da Imunohistoquímica em tecido renal dos grupos CC (dieta 

normolipídica, n=5); HH (grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC 

(grupo 21 dias dieta normolipídica, n=5).    * p≤0,05 vs CC;   # p≤0,05 vs HC. 

  



Para a SREBP-2 não foram identificadas diferenças significativas nos diferentes grupos 

estudados. 

 

Figura 11: Expressão da SREBP2 renal através da Imunohistoquímica em tecido renal dos grupos CC (dieta 

normolipídica, n=5); HH (grupo dieta hiperlipídica 8 semanas, n=5); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=5); HC 
(grupo 21 dias dieta normolipídica, n=5). 

 



4.5 RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

As análises da creatinina sérica e urinária, e do volume urinário de 24hrs, foram 

utilizadas para o cálculo do ritmo de filtração glomerular (RFG) (figura 12): 

RFG (ml/min) = creatinina urina x volume urinário /creatinina sérica 

 

 

Figura 12: Ritmo de filtração glomerular (RFG) dos grupos CC (dieta normolipídica, n=10); HH (grupo dieta 

hiperlipídica 8 semanas, n=10); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=10); HC (grupo 21 dias dieta normolipídica, 

n=10).    * p≤0,05 vs CC e HC. 

 

O RFG mostrou-se significativamente reduzido no grupo HH (39%) em relação ao CC. 

No grupo HC observa-se aumento do RFG para valores similares ao CC, mostrando 

uma melhora importante da função renal associada a mudança do hábito alimentar. 
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4.6. OUTRAS AVALIAÇÕES GERAIS 

Na tabela 3 estão apresentados os valores do ganho de peso corporal, diferença entre 

o início e o final dos diferentes protocolos experimentais, o consumo da ração, em 

gramas, e o consumo calórico. 

 

Tabela 3: Avaliação do peso corporal e do consumo de ração dos grupos CC, HH, CH e HH. 

 CC HH CH HC 

Ganho de peso 

corporal (g) 

265 ± 9,5 254 ± 12 308 ± 12 # 300 ± 9 

Consumo de 

Ração 

(mg/24h) 

20,6 ± 0,6 12,6 ± 0,6 * 13,6 ± 0,7 * 18 ± 0,8 # + 

Consumo em 

Kcal/24h 

53 ± 1,4 48 ± 2,3 52 ± 2,5 48 ± 2 

Avaliação do peso corporal e do consumo de ração dos grupos CC (dieta normolipídica, n=19); HH (grupo dieta 
hiperlipídica 8 semanas, n=16); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=10); HC (grupo 21 dias dieta normolipídica, 

n=20).   * p≤0,05 vs CC;   # p≤0,05 vs HH;  + p≤0,05 vs CH; 

 

Na tabela 4, estão os resultados das análises bioquímicas sanguíneas.  

 

Tabela 4: Avaliação bioquímica sanguínea. 

 CC HH CH HC 

Glicemia (mg/dL) 102±2 106±3 102±4 106±2 

Triglicérides (mg/dL) 45±3 71±6 * 68±7 * 42±5 # + 

Colesterol total (mg/dL) 76±3 83±5 61±7 * # 62±3 * # 

HDL (mg/dL) 26±2 28±2 20±2 # 15±1 * # 

Uréia (mg/dL) 39±3 27±2 31±4 35±2 

Avaliação bioquímica sanguínea dos grupos CC (dieta normolipídica, n=10); HH (grupo dieta 
hiperlipídica 8 semanas, n=10); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=10); HC (grupo 21 dias dieta 

normolipídica, n=10).    * p≤0,05 vs CC; # p≤0,05 vs HH; + p≤0,05 vs CH. 



 

Na tabela 5, estão apresentados os valores do metabolismo mineral sanguíneo e 

urinário nos grupos CC, HH, CH e HC. 

| 

Tabela 5: Avaliação do metabolismo mineral sanguíneo e urinário. 

 CC HH CH HC 

Soro     

Sódio (MmEq/L) 189±15 163±7 170±5 172±4 

Potássio (MmEq/L) 5±0,1 6±0,2 6±0,4 * 6±0,2 

Osmolaridade (mmol/kg) 280±4 198±7 278±6 295±5 

Urina     

Sódio (MmEq/L) 171±6 192±12 219±17 * 190±5 

Potássio (MmEq/L) 483±14 436±23 507±16 # 432±11 

Osmolaridade (mmol/kg) 2444±46 2009±87 * 2347±96 2352±107 # 

Avaliação bioquímica sanguínea e urinária, dos grupos CC (dieta normolipídica, n=10); HH (grupo dieta 
hiperlipídica 8 semanas, n=10); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=10); HC (grupo 21 dias dieta 

normolipídica, n=10).        * p≤0,05 vs CC;  # p≤0,05 vs HH. 

 

Avaliação dos depósitos de gordura retroperitoneal e epididimal, rim esquerdo e 

coração, coletados durante o procedimento de eutanásia. Os valores foram 

normalizados pelo peso corporal dos animais. 

  



 

Tabela 6: Peso dos tecidos retroperitoneal, epididimal e renal dos animais dos grupos CC, HH, CH e HC, 

ao final dos diferentes protocolos experimentais. 

(g) CC HH CH HC 

Gordura 

Retroperitoneal 

0,011 ± 0,001 0,023 ± 0,004 * 0,016 ± 0,001 * # 0,015 ± 0,001 * # 

Gordura 

Epididimal 

0,008 ± 0,0005 0,014 ± 0,001 * 0,012 ± 0,001 * 0,011 ± 0,0006 # 

Rim esquerdo 0,0032 ± 0,0004 0,0031 ± 0,0006 0,003 ± 0,0002 0,003 ± 0,0006 

Coração 0,0033 ± 0,0001 0,0029 ± 0,0001 0,003 ± 0,0001 0,0032 ± 0,0001 

Avaliação bioquímica sanguínea e urinária, dos grupos CC (dieta normolipídica, n=12); HH (grupo dieta hiperlipídica 
8 semanas, n=6); CH (grupo dieta hiperlipídica 21 dias, n=11); HC (grupo 21 dias dieta normolipídica, n=20).        

* p≤0,05 vs CC;  # p≤0,05 vs HH. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

A deposição lipídica tubuloglomerular (DLT) aumentou de forma significativa após 8 

semanas de consumo da dieta hiperlipídica, tendo aumento similar após 21 dias de 

dieta, já na fase adulta. Estes resultados sugerem que a variável tempo não foi 

determinante para o aumento da deposição lipídica. Por outro lado, a retirada da dieta 

hiperlipídica na fase adulta, com retorno ao consumo de ração normolipídica, reduziu 

significativamente a deposição lipídica tubuloglomerular, conforme observado no grupo 

HC. Os resultados percentuais das SRBPs, mostra que a SRBP-1 está acompanhando 

estas alterações da DLT, com aumento no grupo HH e redução no grupo HC. A 

literatura sugere que o aumento na expressão renal do fator de transcrição SREBP-1 

(proteína de ligação reguladora de esteróis) tem forte associação com o aumento da 

síntese e no acúmulo de triglicérides. 

Os mecanismos envolvidos no processo de acúmulo de lipídio no rim, não são 

totalmente compreendidos, mas ocorrem quando os mecanismos de regulação para a 

manutenção da homeostase intracelular são desregulados. Sob circunstâncias 

normais, as vias de síntese, de absorção e de efluxo (saída) de colesterol são 

equilibradas para manter os níveis de lipídios intracelulares estáveis (Rawson, 2003). 



Em estados inflamatórios, os lipídios depositados nos tecidos ligados por proteínas da 

matriz extracelular sofrem oxidação, as citocinas inflamatórias e fatores de crescimento 

aumentam a expressão das vias de influxo e inibem as vias de efluxo do colesterol, 

levando ao acúmulo intracelular de lipídios (SUN et al.,2002). Em nosso estudo 

observamos aumento das citocinas inflamatórias no grupo HH, o que pode estar 

modificando as vias de efluxo lipídico e contribuindo para as alterações observadas na 

SRBP-1. 

A mudança do hábito alimentar, animais do grupo HC, levou a redução da SRBP-1 e 

das citocinas inflamatórias, o que resultou em uma redução significativa em 50% do 

lipídio intra-renal dos animais HC. No grupo CH, que ingeriram apenas 21 dias da ração 

hiperlipídica, a SRBP-1 aumentou em 36%, acompanhada de aumento da citocina 

inflamatória e do acúmulo de lipídio intra-renal, proporcional ao observado no grupo 

HH. Estes resultados merecem estudos mais aprofundados, mas sugerem o papel do 

lipídio modulando as SRBPs e as citocinas inflamatórias, o que, por sua vez, 

determinam o acumulo de lipídio intra-renal e, consequentemente, na perda 

progressiva da função renal.  

Resultados publicados por SUN et al. (2012) utilizando modelo experimental de 

diabetes, demonstraram que os depósitos de lípides ocorriam sem qualquer alteração 

nos níveis séricos de colesterol ou triglicerídeos, sugerindo que o aumento renal dos 

depósitos de lípides estava correlacionado com o aumento da expressão da proteína 

ligante do elemento responsível a esteróides -1 (SREBP-1), o que, por sua vez, estava 

relacionado aos níveis glicêmicos. Neste mesmo estudo, os autores verificaram que o 

acúmulo de triglicerídeos e o aumento da expressão do SREBP-1 induziam aumento 

da expressão do TGF-1 e do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), como 

também aumento de colágeno e de fibronectina, o que pode resultar na 

glomeruloesclerose e na proteinúria. 

Nossos resultados, entretanto, mostram que o aumento sérico dos triglicérides é o fator 

principal para modificar a dinâmica de influxo/efluxo das triglicérides renais, lembrando 

que os animais HH não apresentaram alteração na glicemia basal e no TGF-1. Esta 

relação entre lipídio e SRBP-1, sem alteração glicêmica e da insulina, portanto, sugere 

uma lacuna importante do conhecimento que merece ser melhor estudada e 

compreendida. 



Com relação ao colágeno e a fibronectina, os resultados não foram conclusivos. A 

análise percentual mostrou aumento significativo do colágeno apenas no grupo CH, 

sem modificação da fibronectina. Nossos resultados anteriores mostraram alterações 

histológicas renais, como redução da área do tufo glomerular e da área da cápsula de 

Bowman, o que nos levou a hipótese de que a perda da função renal, observada no 

HH, seria em decorrência da desorganização do glomérulo por ação de processos 

inflamatórios, degenerativos ou infiltrantes, que, culminaria em esclerose glomerular e 

consequente atrofia tubular e fibrose intersticial.  

Ainda neste contexto, o estudo da fibrina foi uma decisão estratégica, uma vez que, a 

fibrose renal, apresenta uma manifestação hitológica padrão durante a progressão da 

doença renal, caracterizada, dentre outros aspectos, no acumulo da fibronectina, 

aumento do colágeno e a ativação das citocinas inflamatórias (NATH et al., 1992; KANG 

et al., 2015).  Entretanto, neste projeto do Mackpesquisa, nossos resultados sugerem 

que as modificações intra-renais que estão reduzindo a função renal, não parecem ser 

resultantes de glomeruloesclerose. A redução (69%) do RFG observado nos animais 

do grupo HH, foi normalizado no grupo HC, corroborando a hipótese que o colágeno e 

a fibronectina não estão contribuindo para a modificação da função renal observada no 

grupo HH. 

A literatura tem demonstrado uma importante correlação entre dieta hiperlipídica, o 

acumulo intra-renal de lipídio, a lipotoxicidade e a progressão da doença renal na 

Síndrome Metabólica (PROCTOR et al., 2006). Neste contexto, estudos realizados in-

vivo e in-vitro (JIANG et al., 2005; JUN et al., 2012), sugerem que a os efeitos da dieta 

hiperlipídica estão associados com o aumento da insulina e da glicose que, 

sinergicamente, levam a alterações na função das SRBP-1 e, consequentemente, no 

aumento da deposição tubuloglomerular. Entretanto, nossos resultados não apontam 

para esta resposta sinérgica, sugerindo uma via lipídica independente da 

hiperglicemia/insulinemia, para as alterações renais observadas no nosso modelo 

experimental de obesidade. 
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