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RESUMO 

 

O sistema renina-angiotensina (SRA) é uma cascata coordenada de 

proteínas e hormônios peptídicos que desempenha papel fundamental na 

regulação da pressão arterial. Na via clássica do SRA, a renina age sobre o 

angiotensinogênio (AGT) para gerar o decapeptídeo angiotensina I (AI), por 

sua vez rapidamente convertida em angiotensina II (AII) pela enzima 

conversora de angiotensina I (ECA). A AII possui múltiplas ações renais 

diretas, incluindo vasoconstricção arterial, estimulação de reabsorção de sódio 

e inibição da natriurese de pressão, via receptor AT1.  

A estreita relação do SRA com diversas doenças é cada vez mais 

evidente e seu papel no diabetes (DM) proeminente. O DM constitui um grupo 

de doenças metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia resultante de 

alterações na secreção de insulina, em sua ação ou em ambos.  

 Em nosso estudo, buscamos associar a influência do diabetes sobre os 

componentes do SRA por meio de diferentes tecidos do camundongo 

non-obese diabetic, um modelo espontâneo de diabetes tipo 1. Verificamos 

dessa forma o comportamento de tal sistema frente ao diabetes não induzido. 

 De maneira geral, a avaliação histológica não revelou alterações 

morfológicas renais em nosso modelo, apesar de ter sido possível identificar 

ligeira excreção urinária de albumina. A avaliação dos parâmetros 

hemodinâmicos dos grupos NODH e NODN revelou diminuição da pressão 

arterial média e da freqüência cardíaca nos animais diabéticos. Entretanto, 

através de imuno-histoquímica, pudemos observar aumento da expressão 
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tubular proximal da ECA. Além disso, encontramos o SRA ativado no grupo 

diabético, principalmente no rim, um dos maiores alvos de nosso estudo.   

 A dosagem da atividade enzimática da ECA no grupo diabético se 

mostrou aumentada nos tecidos renal, pulmonar e adrenal, diminuída no tecido 

pancreático e sem alterações significativas no coração ou no fígado. Apesar 

das alterações significantes na atividade renal da ECA, os níveis de AII, Ang1-7 

e AI não se apresentaram alterados, enquanto a quantificação da BK no rim 

revelou aumento significativo desse peptídeo nos animais diabéticos. 

 Por fim, também realizamos culturas primárias de células mesangiais e, 

da mesma forma que no homogenato de rim, lisados de células do grupo NOD 

H apresentaram aumento na atividade da ECA e diminuição da atividade da 

NEP. Ao avaliarmos a hidrólise da AII em Ang1-7 no meio de cultura, 

concluímos que ela estava diminuída no grupo diabético, indicando possível 

diminuição na atividade da ECA2. 

Dessa forma, os resultados encontrados neste trabalho confirmam a 

hipótese de que o SRA está ativado no diabetes e revelam um novo campo de 

aplicação para o modelo NOD.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

 

O sistema renina-angiotensina (SRA) é uma cascata coordenada de 

proteínas e hormônios peptídicos que desempenha papel fundamental na 

regulação da pressão arterial e no balanço de fluidos e eletrólitos em 

mamíferos (Inagami et al., 1994).  Na via clássica do SRA, a renina, que é 

secretada no aparato justaglomerular do rim em resposta a uma ampla 

variedade de estímulos, age sobre o precursor angiotensinogênio (AGT) para 

gerar o decapeptídeo angiotensina I (AI) (Erdos et al., 1987). A AI possui 

pouca, senão nenhuma, ação sobre a pressão arterial, mas é rapidamente 

convertida em angiotensina II (AII) pela enzima conversora de angiotensina I 

(ECA) (Skeggs et al., 1956; Turner et al., 2002). A AII possui múltiplas ações 

renais diretas, incluindo vasoconstricção arterial, estimulação de reabsorção de 

sódio e inibição da natriurese de pressão, via receptor AT1 (Carey et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mecanismos de ação e respostas fisiológicas do SRA  
(adaptado de Aria Rad – 2006) 
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A geração da AII tem início a partir da ação da renina sobre o AGT, uma 

glicoproteína circulante constituída de 452 aminoácidos e produzida 

principalmente no fígado, além de coração, vasos, rins e tecido adiposo. O 

AGT circula sob forma inativa até sofrer a ação da renina e ser convertido em 

AI, o precursor clássico de toda a cascata do SRA (Weber, 2001).  

A renina é uma aspartil protease produzida pelo aparato justaglomerular 

no rim e é considerada uma das principais proteases do SRA devido à natureza 

passo-limitante de sua atividade catalítica sobre o AGT (Weber, 2001; Zaman 

et al., 2002). Recentemente, tal visão adquiriu novos e importantes conceitos a 

partir da descoberta do receptor da renina e da pró-renina por Nguyen e cols. 

(Nguyen et al., 2002). Dessa forma, além de sua atuação como enzima 

formadora de AII, através de sua ação sobre o AGT, a renina também pode 

agir como agonista do SRA induzindo sinalização pelo seu receptor. No 

entanto, as conseqüências biológicas de tal ação ainda estão sendo 

investigadas. Além disso, sua ligação ao receptor parece melhorar a eficiência 

catalítica da renina sobre seu substrato (Ribeiro-Oliveira et al., 2008).      

Desde sua descoberta, em 1898 (Tigerstedt, 1898), e durante quase 

meio século de pesquisas, o SRA foi considerado um sistema hormonal através 

do qual o rim influenciaria a regulação cardiovascular sistêmica. Após anos de 

investigação, novos níveis de complexidade vêm sendo adicionados, tais como 

a descrição de diferentes receptores de angiotensinas (AT1, AT2 e AT4) 

descoberta de novas enzimas (ECA2) e a elucidação de novas vias de 

sinalização (Iwai et al., 1992; de Gasparo et al., 2000; Donoghue et al., 2000; 

Tipnis et al., 2000). Além disso, novos peptídeos foram identificados, tais como 

angiotensina 1-7 (Ang1-7), angiotensina 1-12 e vias alternativas de formação da 
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AII, por exemplo, a via da quimase, sendo esta apenas tissular (Ferrario et al., 

1991; Arakawa et al., 2000; Varagic et al., 2008). O resultado prático de tais 

descobertas foi a introdução do conceito de SRA local ou tissular (Paul et al., 

1993; Dzau et al., 1994). Muito do desenvolvimento de tal conceito se deveu à 

presença de componentes do SRA em locais considerados inusitados em um 

primeiro momento, como, por exemplo, a descoberta da até então ‘enzima 

renal’ renina no cérebro, onde as ações endócrinas do sistema não poderiam 

justificar sua presença (Ganten et al., 1971a; Ganten et al., 1971b). Tais 

estudos levaram à formulação de novas hipóteses e conceitos funcionais para 

a ação local do SRA, baseando-se na síntese tissular de AII. Inicialmente, o 

desenvolvimento do conceito de um SRA local gerou muita controvérsia, 

especialmente por causa da oposição entre a possibilidade de produção local 

vesus aprisionamento a partir da circulação (Paul et al., 2006). Entretanto, a 

introdução de duas importantes ferramentas de pesquisa foi crucial para o 

estabelecimento do conceito de SRA tissular, a biologia molecular e a 

disponibilidade de animais transgênicos e knock-out (Bader et al., 2001; Baltatu 

et al., 2003; Cole et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Órgãos e sistemas nos quais os componentes do SRA já foram descritos 
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1.1.  ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 

 

A ECA, também conhecida como peptidil-dipeptidase A, cininase II ou 

EC 3.4.15.1, é uma dipeptidil carboxipeptidase dependente de zinco que cliva a 

porção C-terminal da AI para produzir o potente vasoconstritor AII. Seu papel 

central no SRA está bem estabelecido desde o trabalho pioneiro de Skeggs e 

cols., mostrando que a ECA é a principal enzima formadora de AII (Skeggs et 

al., 1956). Além disso, sabe-se que a enzima é capaz de inativar a bradicinina 

através da remoção C-terminal do dipeptídeo Phe-Arg (Yang et al., 1970), além 

de agir sobre inúmeros peptídeos, como, por exemplo, substância P, hormônio 

liberador de hormônio luteinizante (LH-RH), neurotensina, encefalinas e 

des-Arg9-bradicinina (Erdos et al., 1987).  

A clonagem da ECA endotelial humana revelou que a enzima consiste 

de dois domínios catalíticos homólogos, denominados N-terminal e C-terminal, 

de acordo com sua posição na proteína (Soubrier et al., 1988; Wei et al., 1991). 

Cada domínio possui um sítio catalítico ativo com um sítio de ligação para o 

cofator (HEMGH), nesse caso o zinco  (Soubrier et al., 1988; Wei et al., 1991). 

Apesar de semelhantes, os dois domínios apresentam algumas diferenças 

quanto à especificidade de substrato. Enquanto ambos os sítios hidrolisam a AI 

e inativam a BK, o sítio N-domínio cliva especificamente dois substratos 

fisiológicos, a Ang1-7 e o N-acetil-Seril-Sspartil-Lisil-Prolina (AcSDKP), um 

peptídeo hemoregulatório (Jaspard et al., 1993; Deddish et al., 1994; Rousseau 

et al., 1995).  

A literatura descreve classicamente duas isoformas da enzima: ECA 

somática e ECA germinal ou testicular. Além disso, há ainda formas solúveis. A 
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ECA somática (150-180 kDa) está presente em células endoteliais, epiteliais e 

neuroepiteliais, além de possuir os domínios catalíticos N- e C-terminal 

(Defendini et al., 1983; Campbell, 1987). Por sua vez, a ECA testicular é menor 

(90-110 kDa), está presente apenas nos testículos e está envolvida nos 

processos de maturação da espermatogênese, além de possuir apenas a 

porção C-terminal da ECA somática (Ehlers et al., 1989; Lattion et al., 1989). 

Tanto a ECA somática quanto a germinal são transcritas a partir de um único 

gene, utilizando promotores alternativos (Hubert et al., 1991). A forma solúvel é 

derivada da ação de secretases sobre a ECA ancorada à membrana (Hooper 

et al., 1987; Oppong et al., 1993), tendo sido descrita nos fluidos ileal, seminal 

e amniótico (Erdos, 1990; Deddish et al., 1994) e urina (Kokubu et al., 1978; 

Casarini et al., 1995; Casarini et al., 2001). Além disso, existem descrições 

acerca da existência de um mecanismo de splicing alternativo que produziria 

um RNA mensageiro específico para a ECA solúvel plasmática (Sugimura et 

al., 1998). 

 

 

1.2. ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 2 

 

No ano 2000, dois grupos introduziram um novo nível de complexidade 

ao SRA, ao descrever o primeiro homólogo da ECA, a enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2), uma carboxipeptidase. A proteína possui um único 

domínio catalítico extracelular com um sítio metaloprotease dependente de 

zinco (HEMGH), além de um único domínio transmembrana e uma cauda 

citoplasmática de aproximadamente 42 aminoácidos. A ECA2 e a ECA 
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apresentam 42% de identidade em seus domínios catalíticos e diferem quanto 

à especificidade do substrato (Donoghue et al., 2000; Tipnis et al., 2000). Tal 

diferença traz conseqüências fisiológicas importantes, uma vez que, enquanto 

a ação da ECA leva à formação de um potente vasoconstritor (AII), a ECA2 

parece estar envolvida na produção de mediadores vasodilatadores (Danilczyk 

et al., 2003). Além disso, a nova enzima apresentou ação sobre diversos 

substratos in vitro, muitos deles de relevância na regulação cardiovascular 

(Burrell et al., 2004). No trabalho original de Donoghue e cols., acreditava-se 

que a ECA2 tinha como ação principal a conversão de AI em Ang1-9, dessa 

forma agindo como uma via indireta de formação de AII. Entretanto, tal 

interpretação foi confrontada com dados que demonstraram que a AII seria o 

substrato preferencial da ECA2 (Tipnis et al., 2000; Vickers et al., 2002). Tais 

indicações foram confirmadas pelo trabalho de Rice e cols. em 2004, com 

dados que indicaram uma afinidade 400 vezes maior da ECA2 pela AII do que 

pela AI (Rice et al., 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema evidenciando os papéis da ECA, da ECA2 e da NEP na geração e na 
degradação de angiotensinas. 
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Desde sua descrição primária no coração, testículo e rins humanos  

(Donoghue et al., 2000), a ECA2 foi identificada em uma ampla variedade de 

tecidos, incluindo cérebro, pulmão (Gembardt et al., 2005), tecido adiposo 

(Gembardt et al., 2005), fígado (Paizis et al., 2005), pâncreas (Tikellis et al., 

2004b) e retina de rato (Tikellis et al., 2004a), além de placenta (Valdes et al., 

2006), colo, intestino delgado e ovário humanos (Tipnis et al., 2000). 

Estudos em rins de ratos e de camundongos indicaram a presença da 

ECA2, tanto em túbulos renais quanto em glomérulos (Ye et al., 2004; Li et al., 

2005). Em amostras provenientes de biópsias renais humanas, a ECA2 foi 

encontrada no epitélio glomerular e em células de músculo liso das artérias 

interlobulares (Lely et al., 2004). Estudos mais recentes co-localizaram a ECA2 

com marcadores específicos de células mesangiais em glomérulos de 

camundongos (Ye et al., 2006). Além disso, nosso grupo purificou e 

caracterizou a ECA2 em células mesangiais humanas em cultura com massa 

molecular de 60 kDa (Aragão, 2008). 

 

 

1.3.  ANGIOTENSINA II 

 

A AII foi isolada pela primeira vez nos anos 40 (Braun-Menendez et al., 

1940) e caracterizada como um potente vasoconstritor que aumenta a 

resistência vascular periférica e que, conseqüentemente, aumenta a pressão 

arterial. Em situações de hipovolemia, a AII reduz a excreção renal de sódio 

através de alterações hemodinâmicas, apresenta um aumento direto da 

reabsorção tubular proximal de bicarbonato de sódio, da reabsorção tubular 
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distal e no ducto coletor cortical mediado pela aldosterona (Hall, 1991; Ribeiro-

Oliveira et al., 2008). A AII também aumenta a sede, o apetite pelo sal e a 

reabsorção intestinal de sódio, mecanismos que têm como objetivo o aumento 

do fluido extracelular, além de possuir efeitos pró-fibróticos (Singh et al., 1999; 

Ribeiro-Oliveira et al., 2008). 

O receptor da AII foi primeiramente identificado em 1974 como um “sítio 

de ligação de alta afinidade” (Glossmann et al., 1974) e somente em 2000 

foram descritos pela primeira vez dois subtipos do receptor, AT1 e AT2 (de 

Gasparo et al., 2000), ambos possuindo sete domínios transmembrana. Em 

humanos, o AT1 encontra-se expresso de forma abundante em vasos 

sangüíneos, coração, rins, adrenal e fígado, enquanto o AT2 está presente 

principalmente no tecido fetal, tendo sua expressão diminuída rapidamente 

após o nascimento a níveis relativamente baixos em tecido adulto (Ribeiro-

Oliveira et al., 2008). O receptor acoplado à proteína G AT1 medeia as ações 

fisiológicas e patológicas conhecidas da AII e exibe rápida dessensibilização e 

internalização após estimulação pelo agonista. Por sua vez, o AT2 age 

principalmente através de proteína Gi e possui efeitos predominantemente 

inibitórios nas respostas celulares mediadas pelo AT1 (Nouet et al., 2000). 

 

 

1.4. ANGIOTENSINA 1-7 

 

Apesar de ter sido considerado um peptídeo inativo do SRA durante 

muitos anos, a demonstração de que a Ang1-7 era o principal produto formado a 

partir da AI, através de uma via ECA-independente (Santos et al., 1988) e a 
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constatação de que o heptapeptídeo era eqüipotente à AII para promover 

liberação de vasopressina in vitro (Schiavone et al., 1988), levou a um 

crescente interesse pela participação da Ang1-7 no SRA. 

A Ang1-7 pode ser formada a partir da AII pela prolilendopeptidase (PEP), 

prolilcarboxipeptidase (PCP) e ECA2 ou pode ser gerada diretamente a partir 

da AI através de hidrólise pela PEP e endopeptidase 24.11 (NEP), além de ser 

metabolizada pela ECA em Ang1-5 (Donoghue et al., 2000; Tipnis et al., 2000; 

Chappell et al., 2004). Dessa forma, o uso de inibidores da ECA aumenta os 

níveis plasmáticos de Ang1-7 tanto por diminuir sua degradação em Ang1-5 

quanto por aumentar a disponibilidade de AI. A Ang1-7 é considerada substrato 

específico para a porção N-domínio da ECA e, quando em altas concentrações, 

inibe a ECA somática (Deddish et al., 1998; Camargo de Andrade et al., 2006). 

A Ang1-7 está presente na circulação e em diversos tecidos incluindo 

coração, vasos sangüíneos, rins e fígado (Simoes e Silva et al., 2006; Santos 

et al., 2007). Além disso, a identificação de seu receptor Mas (Santos et al., 

2003) contribuiu com evidências bioquímicas e moleculares de sua importância 

biológica. Diversos estudos sugerem que, ao menos em parte, os efeitos 

benéficos dos inibidores da ECA (iECA) em doenças renais e cardíacas seriam 

atribuídos à Ang1-7, corroborando com a hipótese de que o SRA é capaz de 

auto-regular sua própria atividade, por meio da formação de Ang1-7. Além disso, 

Kostenis e cols. recentemente demonstraram que o receptor Mas pode formar 

um complexo com o AT1 e, dessa forma, inibir as ações da AII (Kostenis et al., 

2005). Tais descobertas contribuem ainda mais para a visão moderna do SRA, 

na qual duas vias principais exercem funções opostas: a primeira, maior 

responsável pelas principais ações do sistema, formada pelo eixo ECA-AII-AT1 
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e a segunda, um eixo contra-regulatório, formado por ECA2-Ang1-7-Mas 

(Simoes e Silva et al., 2006; Ribeiro-Oliveira et al., 2008). 

 

 

1.5. ENDOPEPTIDASE NEUTRA 

 

A endopeptidase neutra (NEP) é uma metaloprotease dependente de 

zinco que age sobre inúmeros substratos fisiologicamente relevantes, tais 

como substância P, encefalinas, bradicinina, angiotensinas e peptídeo atrial 

natriurético (ANP)(Erdos et al., 1989). Seu papel de inativação sobre o ANP 

despertou o interesse da indústria farmacêntica, que desenvolveu um inibidor 

duplo de ECA e NEP. Entretanto, apesar de apresentar resultados promissores 

com relação à diminuição da PA, o Omapatrilato não foi aprovado nos testes de 

segurança e o potencial da NEP como alvo terapêutico diminuiu. 

Dentro do SRA, apesar de possuir ações catalíticas sobre alguns 

componentes (AII e Ang1-9), o substrato preferencial da NEP é a AI, resultando 

na produção de Ang1-7. Apesar de possuir uma melhor eficiência catalítica do 

que a ECA no que diz respeito à clivagem da AI, a NEP tem menor afinidade 

por este substrato (Rice et al., 2004). 
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Figura 4 - Sistema renina-angiotensina 
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1.6. SISTEMA CALICREÍNA-CININA 

 

Ao lado do SRA, o sistema calicreína-cinina (SCC) representa 

importante fator regulador das funções cardiocirculatórias. As cininas 

constituem grupo de potentes peptídeos vasodilatadores formados pela ação 

de enzimas conhecidas como calicreínas ou cininogenases, agindo sobre 

substratos protéicos denominados cininogênios (Oliveira et al., 2002). Existem 

dois tipos de cininogênios, o de alta massa molecular e o de baixa massa 

molecular, sendo que o segundo é considerado pouco circulante e localiza-se 

preferencialmente nas porções finais do néfron. O cininogênio de alta massa é 

clivado preferencialmente pela calicreína plasmática e pouco pela tecidual, 

gerando bradicinina (BK) e calidina (ausente em roedores), respectivamente 

(Nakanishi, 1987). O cininogênio renal de baixa massa é clivado pela calicreína 

tecidual, gerando calidina, que por sua vez é convertida rapidamente em BK. 

Devemos ainda salientar que em ratos há um terceiro precursor protéico, o T-

cininogênio, que, sob a ação da calicreína, libera a T-cinina. As cininas estão 

envolvidas em uma série de processos fisiológicos e fisiopatológicos, como 

vasodilatação, liberação de autacóides do endotélio vascular, diurese e 

natriurese, inibição da proliferação celular, aumento da permeabilidade 

vascular, dor e inflamação (Dendorfer et al., 1999).  

Apesar da existência de alguns mecanismos ampliadores da geração de 

cininas, os efeitos desses peptídeos se tornam limitados devido a inúmeros 

mecanismos de degradação enzimáticos pelas denominadas, genericamente, 

cininases (Erdos, 1997). Dentre as cininases, a ECA, a NEP, a 

aminopeptidase P e as carboxipeptidases N e M são provavelmente as mais 
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importantes in vivo. A rápida degradação das cininas reforça a visão de um 

papel localizado e não sistêmico para essa classe de peptídeos. O papel dos 

SRA e SCC no controle cardiocirculatório pode ser reforçado pela interação 

Ang1-7 e BK em inúmeros tecidos e modelos animais (Santos et al., 2000). Em 

experimentos com ratos, com artérias coronárias de cão e ainda com artérias 

mesentéricas de ratos, observou-se que a Ang1-7 potencializa os efeitos 

vasodilatadores da BK, sendo esse efeito também observado em vasos de 

resistência humanos (Paula et al., 1995; Brosnihan et al., 1996; Oliveira et al., 

1999; Ueda et al., 2001). 

 

 

2. CÉLULA MESANGIAL 

 

O mesângio glomerular foi primeiramente descrito como um eixo de 

tecido conjuntivo, contendo em seu interior uma célula muito semelhante ao 

fibroblasto, envolto por um material amorfo como membrana basal 

(Zimmermann, 1932), compreendendo a célula mesangial (CM) e a matriz 

mesangial. As CM, localizadas nos espaços intercapilares do glomérulo (figura 

5), são constituídas por um corpo celular que contém um núcleo grande e oval, 

as organelas, e uma densa rede de microfibrilas e filamentos intermediários 

(Andrews et al., 1983). Partindo do corpo celular, o citoplasma se estende e 

termina em contato direto com a membrana basal do capilar glomerular. 

Existem dois tipos de CM: a CM com capacidade de contração e que 

representa o maior pool das células (80-90%) e as CM com características de 

monócito, originárias da medula óssea e que se fixam na região mesangial, 
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passando a ser consideradas residentes e capazes de fagocitose (Mene et al., 

1989b). 

 

2.1.  FISIOLOGIA DA CÉLULA MESANGIAL 

 

O glomérulo é composto por uma trama capilar que permite a filtração de 

grandes volumes de plasma. Após sua entrada no glomérulo pela arteríola 

aferente, o plasma é filtrado através do endotélio fenestrado ligado à 

membrana basal glomerular. Em seguida, o filtrado atinge o espaço de 

Bowman por meio de fendas do epitélio visceral composto pelos podócitos. 

Essa barreira de filtração formada por endotélio, lâmina basal e fendas do 

epitélio visceral permite a passagem para o restante do néfron apenas de 

líqüidos, eletrólitos, excretas metabólicas, pequenos solutos orgânicos e 

pequenas proteínas. Todo o restante deixa o glomérulo pelas arteríolas 

eferentes. Entretanto, a taxa de filtração glomerular (TFG) não é determinada 

apenas por essa barreira mecânica, mas também por elementos que ajustam 

as pressões diferenciais entre as arteríolas aferente e eferente e/ou regulam a 

área de superfície capilar (Campos, 1999). A cobertura dos capilares 

glomerulares pela membrana basal é apenas parcial, sendo completada pelos 

prolongamentos citoplasmáticos de CM glomerulares. Tal acoplamento permite 

o controle da área de superfície capilar (Stockand et al., 1998). Além de fazer 

parte dessa estrutura que recobre os capilares glomerulares, as CM possuem 

prolongamentos que formam alças ao redor desses vasos e, sob ação de 

agentes vasoativos, essas alças se contraem ou relaxam, redistribuindo o 

volume sangüíneo dentro do glomérulo e modificando ainda mais a área de 
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2.2. CÉLULA MESANGIAL E O SRA 

 

O SRA está presente em diversos órgãos e tecidos, também capazes de 

produzir AII independentemente do SRA sistêmico, e pode inclusive atuar de 

maneira endócrina, parácrina, autócrina e intrácrina (Johnston et al., 1993; 

Pieruzzi et al., 1995). Todos os componentes funcionais do SRA já foram 

identificados no rim, particularmente ao longo do néfron (Casarini et al., 1997; 

Tikkanen et al., 1997; Casarini et al., 1999; Prieto-Carrasquero et al., 2004).  

A existência de um SRA independente em CM é confirmada pela 

descrição de que tais células possuem angiotensinogênio, renina, receptores 

AT1 e ECA (Leite et al., 2003; Vidotti et al., 2004). Nosso grupo também 

co-localizou AII , Ang1-7 e ECA no núcleo das CM, sendo que a AII presente no 

núcleo pode atuar na transcrição (Camargo de Andrade et al., 2006). Em CM 

em cultura, inúmeros trabalhos indicaram que a AII aumenta a síntese de 

proteínas de matriz, tais como colágeno tipo I e fibronectina através do receptor 

AT1 (Ayo et al., 1991; Danne et al., 1993; Ray et al., 1994). Além de estimular a 

produção, foi demonstrado que o peptídeo diminui a degradação de matriz 

através da inibição da atividade da metaloprotease de matriz-2 (MMP-2) em 

células mesangiais de rato, efeito também mediado pelo receptor AT1, uma vez 

que pode ser inibido pelo bloqueador específico losartan (Singh et al., 1999). 

Dessa forma, a presença de um SRA na célula mesangial, com possibilidade 

de ser controlado de forma independente do SRA sistêmico ou mesmo de 

outras regiões do rim, pode representar um importante passo no melhor 

entendimento dos mecanismos envolvidos em doenças glomerulares.  
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3. DIABETES 

 

O diabetes melito (DM) constitui um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas pela hiperglicemia, que é resultante de defeitos na secreção de 

insulina, em sua ação ou em ambos, sendo que os dois fatores citados podem 

coexistir no mesmo paciente. A partir desse momento, esta tese passará a se 

referir a essa doença por meio do termo diabetes. 

A hiperglicemia crônica decorrente do diabetes está associada à 

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente os olhos, rins, nervos e 

vasos sangüíneos. A partir de 1995 a classificação dos tipos de diabetes sofreu 

algumas modificações. Os termos diabetes dependente de insulina (DMDI) e 

diabetes não dependente de insulina (DMNDI) foram substituídos por diabetes 

tipo 1 e tipo 2, respectivamente. Ainda de acordo com as novas 

recomendações, existem  o diabetes gestacional e um quarto grupo composto 

por tipos específicos (Association, 2003).   

O diabetes configura-se hoje como uma epidemia mundial, 

representando um grande desafio para os sistemas de saúde em todo o 

mundo. O envelhecimento da população, o sedentarismo, dietas pouco 

saudáveis, o aumento da obesidade e o estresse são os grandes responsáveis 

pela expansão global dessa doença. Segundo estimativas da OMS, o número 

de diabéticos em todo o mundo era de 177 milhões em 2000, com expectativa 

de alcançar 350 milhões de pessoas em 2025. As conseqüências humanas, 

sociais e econômicas do diabetes são devastadoras: quatro milhões de mortes 

por ano são determinadas por essa doença e suas complicações, 

representando 9% do total de mortes ocorridas em todo o mundo. O grande 
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impacto econômico do diabetes ocorre notadamente nos serviços de saúde, 

como conseqüência dos crescentes custos do tratamento e, sobretudo, das 

complicações. No Brasil, estima-se um contingente populacional de seis 

milhões de portadores de diabetes, sendo o diabetes e a hipertensão as 

primeiras causas de hospitalizações no sistema público de saúde do país 

(Saúde, 2007).  

 

3.1. DIABETES, RINS E SRA 

 

Precocemente na história natural do DM tipo 1, os rins são hiperfiltrantes 

e sofrem hipertrofia. Postula-se que o DM seja um estado de vasodilatação 

generalizada, havendo aumento no fluxo renal, na pressão intracapilar 

glomerular e dano direto à parede capilar (Zatz et al., 1985). Uma 

vasodilatação maior da arteríola aferente em relação à eferente parece 

justificar uma elevação na TFG que, associada a alterações nas propriedades 

seletivas da membrana basal glomerular, acaba por aumentar sua 

permeabilidade a macromoléculas (Viberti, 1983). Essa condição permite que 

tais moléculas se depositem no mesângio, constituindo um estímulo para sua 

expansão e para o espessamento da membrana basal (Hostetter, 1992). A 

partir das alterações estruturais, surgem as funcionais, manifestadas pela 

perda urinária de proteínas. Em longo prazo, a expansão mesangial resultará 

na oclusão dos capilares e glomeruloesclerose. 

A estreita relação do SRA com o sistema endócrino é cada vez mais 

reforçada pelo papel proeminente da AII no diabetes. A freqüente associação 

do DM com hipertensão, retinopatia, nefropatia e doença cardiovascular 
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implicou o SRA na iniciação e progressão de tais doenças. Tal relação foi 

comprovada por estudos clínicos nos quais o uso de inibidores do SRA reduziu 

significativamente a incidência de complicações vasculares em pacientes 

diabéticos (UKPDS, 1998; HOPE, 2000; Brenner et al., 2001; Lewis et al., 

2001). Está claro que o SRA renal encontra-se ativado no diabetes, com 

aumento nos níveis teciduais de AII (Giacchetti et al., 2005), levando ao 

desenvolvimento de nefropatia diabética (ND), uma das principais causas de 

doença renal de fase terminal (Ribeiro-Oliveira et al., 2008). 

Estudos recentes forneceram dados consideráveis acerca da existência 

de um SRA renal independente e de seu envolvimento na patogênese da ND 

(Singh et al., 2003). Algumas evidências sugerem que o SRA intra-renal estaria 

ativado pela hiperglicemia, resultando em estimulação de produção local de AII, 

e mais, que a elevação nos níveis de AII via ECA seria proporcional ao 

aumento na concentração de glicose (Singh et al., 1999; Zhang et al., 2001). 

Em 2007, Ronchi e cols. demonstraram que os níveis de AII estavam 

diminuídos no tecido renal de ratos Wistar diabéticos e diabéticos não tratados 

quando comparados ao controle. Já a Ang1-7 apresentou valores diminuídos 

nos animais diabéticos tratados quando comparados aos seus controles e aos 

animais diabéticos. Tal modulação de peptídeos sugere que ECA somática e 

N-domínio, ECA2 e NEP podem ter importantes funções na regulação do SRA 

renal através de mecanismos contra regulatórios para proteger o rim no 

diabetes (Ronchi et al., 2007). 

Singh e cols. demonstraram ainda que exposição a altas concentrações 

de glicose no meio de cultura resultou em aumento significante na 

imunorreatividade para AII em células mesangiais (Singh et al., 1999). Outra 
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evidência de regulação local nos níveis de AII é a de que plasma de ratos 

diabéticos apresentava níveis reduzidos do peptídeo em questão, enquanto os 

receptores de AII estavam sub-regulados nos glomérulos, implicando aumento 

de AII glomerular. Recentemente, foi demonstrado em CM que a taxa de 

secreção de renina ativa e inativa pode ser estimulada pela concentração de 

glicose do meio de cultura (Vidotti et al., 2004).  

 

4. CAMUNDONGO NOD 

 

Diversos protocolos vêm sendo utilizados na tentativa de simular os 

efeitos provocados pelo DM na fisiologia renal. O mais amplamente empregado 

é a indução do diabetes em animais de experimentação através da 

administração de estreptozotocina. Além disso, para estudos realizados em 

células, uma maneira eficaz de simular a doença é através do aumento da 

concentração de glicose no meio de cultura. Na tentativa de reproduzir as 

condições enfrentadas pelo organismo e, mais especificamente, pelo rim 

durante o DM, propomos a utilização de um modelo animal que apresenta DM1 

espontaneamente, o camundongo non-obese diabetic (NOD).  

A linhagem NOD foi desenvolvida no Japão após cruzamentos de 

camundongos Swiss, e visou o estabelecimento de uma colônia propensa à 

catarata. Em um dos cruzamentos foi identificada uma fêmea diabética e, 

depois de vários cruzamentos, deu-se início à colônia denominada NOD 

(Makino et al., 1980). Os camundongos apresentam diabetes espontâneo, de 

caráter auto-imune, no período entre a 14ª e a 30ª semana de vida, com 

freqüências variáveis entre as diferentes colônias. O surgimento do diabetes se 
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inicia com o desenvolvimento de insulite a partir da quarta semana, sendo que 

essa pode ou não evoluir para o diabetes, dependendo do padrão de resposta 

imune apresentado: padrão de resposta Th1, com predomínio de interferon γ 

determina maior probabilidade de diabetes, enquanto resposta com prevalência 

de componentes Th2, como IL-10, parece ser mais protetora. A colônia 

apresenta predomínio da doença nas fêmeas, justamente por elas 

apresentarem resposta celular Th1 mais pronunciada (Delovitch et al., 1997; 

Atkinson et al., 1999). 

O meio ambiente também influencia diretamente o desenvolvimento da 

doença no NOD. Uma revisão dos principais centros que possuem colônias 

NOD mostrou grande diversidade nas taxas de incidência do diabetes. Em 

geral, a incidência máxima nas colônias é por volta da 30ª semana de vida dos 

animais (Pozzilli et al., 1993). 

Para um melhor entendimento dos mecanismos através dos quais o 

SRA contribui para a patogênese da ND, buscamos avaliar os efeitos do DM1 

sobre a atividade e a expressão de suas enzimas e peptídeos em diferentes 

tecidos e em células mesangiais de camundongos NOD, um modelo 

espontâneo de diabetes.  
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II. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o perfil de peptídeos e enzimas do SRA em um modelo espontâneo 

de diabetes tipo 1, o camundongo NOD.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Avaliar a pressão arterial e a freqüência cardíaca em camundongos NOD 

fêmeas, diabéticas e não diabéticas; 

� Comparar a expressão e a atividade da ECA nos tecidos renal, 

cardíaco, pancreático, hepático, pulmonar e adrenal de camundongos 

NOD diabéticos ou não; 

� Quantificar AI, AII e Ang1-7 em homogenatos renais. 

� Avaliar a expressão renal local da ECA, AII e Ang1-7 por meio de 

imuno-histoquímica; 

� Relacionar as alterações encontradas ao SRA presentes em células 

mesangiais primárias.  
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados camundongos NOD fêmeas por volta da 24 semanas 

de vida, provenientes da colônia NOD-EPM, gentilmente fornecidos pelo Prof. 

Dr. Álvaro Pacheco e Silva e Filho da Disciplina de Nefrologia da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). Os animais foram obtidos a partir do Biotério 

Central da Unifesp e mantidos no Biotério da Disciplina de Nefrologia. Os 

experimentos foram realizados de acordo com as normas do Comitê de Ética e 

pesquisa da Unifesp (0001/05). 

 

1. GRUPOS DE ESTUDO 

A glicemia dos animais foi avaliada semanalmente a partir da 9ª semana 

de vida e tinham por volta de 24 semanas quando os experimentos foram 

realizados. Para acompanhar o perfil de desenvolvimento e a incidência de 

diabetes na colônia NOD-EPM, utilizamos o aparelho ACCU-CHEK® Sensor 

(Roche). Amostras de sangue foram obtidas a partir da veia caudal e utilizadas 

para a dosagem. Cabe ressaltar que o n foi variável de acordo com cada 

experimento e que os animais não receberam qualquer tipo de tratamento com 

insulina. 

 

Grupo NOD Normoglicêmico (NOD N): camundongos de mesma idade dos 

NOD H, que apresentaram valores de glicemia menores que 180 mg/dL 

formaram esse grupo. 
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Grupo NOD Hiperglicêmico (NOD H): camundongos que apresentaram valores 

de glicemia superiores a 250 mg/dL foram considerados diabéticos e 

compuseram esse grupo.  

 

2. ESTUDO MORFOLÓGICO 

Rins de ambos os grupos foram decapsulados e cortados em fatias 

transversais de cerca de 2mm, posteriormente fixadas em formol tamponado a 

10% por 24 horas. Em seguida, as amostras foram incluídas em parafina e 

cortadas em fatias com 5µm. O material foi colocado sobre lâminas de vidro e 

corado pelos métodos de hematoxilina-eosina (HE) e tricromo de Masson. 

 

3. MICROALBUMINÚRIA 

Amostras de urina coletadas diretamente a partir da bexiga (20 µL) 

foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (7,5% acrilamida) na 

presença de sulfato dodecil de sódio (SDS-PAGE). Após a corrida eletroforética 

o gel foi fixado em solução que contém etanol, água e ácido acético 

(respectivamente na proporção 5:4:1 v/v) por uma hora sendo em seguida 

corado com solução de comassie blue durante a noite. Na manhã seguinte o 

gel foi gradativamente descorado com solução de lavagem (metanol, água e 

ácido acético; 5:4:1 v/v) e posteriormente analisado em um densitômetro GS-

800 (BioRad).  
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4. HEMODINÂMICA 

 Após a determinação do estado glicêmico dos grupos estudados, dois 

grupos de animais foram levados para o Laboratório de Hipertensão 

Experimental do Instituto do Coração, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria 

Cláudia Irigoyen com o intuito de avaliarmos os parâmetros hemodinâmicos 

deles. Os animais foram anestesiados e tiveram a artéria e veia femorais 

canuladas com cateteres de polietileno (PE-10, diâmetro interno de 0,01mm), 

conectados ao PE-50 (diâmetro interno de 0,05mm). Tal procedimento permite 

o registro direto da PA e a administração de drogas. As extremidades com 

maior calibre das cânulas foram exteriorizadas no dorso da região cervical e 

fixadas com fio de algodão na pele. No dia seguinte à canulação, estando o 

animal acordado, a cânula arterial foi conectada a uma extensão, permitindo 

livre movimentação. A extensão foi conectada a um transdutor eletromagnético 

(P23 Db, Gould-Statham), que foi conectado a um pré-amplificador (Hewlet-

Packard 8805C). Os sinais de pressão arterial foram gravados durante 40 

minutos por meio de um sistema de aquisição de dados (CODAS, 1Kz, DATAQ 

Instruments) para estudos dos valores de pressão artéria sistólica (PAS), 

pressão arterial distólica (PAD), pressão arterial média (PAM) e freqüência 

cardíaca (FC). 

 

5. COLETA E PREPARO DOS TECIDOS 

Animais dos grupos NOD N e NOD H foram mortos por decapitação e 

tiveram os órgãos removidos (a saber, rins, pulmões, coração, adrenais, 

pâncreas e fígado) e lavados em tampão borato 0,4M, pH 7,2 contendo 

sacarose 0,34 M e NaCl 0,9 M e congelados em nitrogênio líqüido para 
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posterior armazenamento em freezer - 80ºC. Tais amostras foram 

homogeneizadas no tampão descrito acima (1g tecido: 10 mL tampão) e 

centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos. Os sobrenadantes foram submetidos 

à nova centrifugação a 10000 rpm  por 5 minutos, sendo o novo sobrenadante 

congelado a -20ºC.  

 

6. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PROTÉICA 

A determinação da concentração protéica dos lisados celulares e do 

meio de cultura foi realizada através do método de Bradford (1976) (Bio-Rad 

Protein Assay), usando albumina sérica bovina como padrão. 

 

7. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ECA EM TECIDOS 

 A atividade enzimática foi determinada fluorimetricamente utilizando 

como substrato o Hipuril-His-Leu (HHL) na concentração de 5mM (Piquilloud e 

cols., 1970; Friedland & Silverstein, 1976). As amostras foram incubadas com 

500 µL de substrato a 37oC por 10 min, sendo a reação interrompida com 1,0 

mL de NaOH (0,34 M). Em seguida, foi acrescentado o reagente fluorimétrico 

ortoftaldeído (100 µL – 20 mg/ mL) que reagiu por 10 min, sendo esta reação 

interrompida com 200 µL de HCl (3 M). As amostras foram centrifugadas a 

3000 rpm por 10 min. Para corrigir a fluorescência própria dos tecidos, foram 

preparados brancos para as reações, com a adição de amostras de 

homogenato de tecido depois do NaOH, sendo que todas as etapas seguintes 

foram iguais. 
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8. ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA NEP 

Alíquotas de homogenato renal (1µL) foram incubadas com substrato 

Abz-rGF-EDDnp (1 µM) e tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,0 durante 30 minutos, a 

37ºC. A leitura foi feita em espectrofluorímetro (Hitachi F-2000; excitação: 

320 nm e emissão: 420 nm). As medidas de unidades arbitrárias de 

fluorescência foram registradas para posterior cálculo e os foram expressas em 

mM/min/mg. 

 

9. WESTERN BLOTTING 

As amostras (30 µg de proteína total) foram submetidas à eletroforese, 

conforme o item 3. Posteriormente, as proteínas foram eletroforeticamente 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose, que foi incubada com 

anticorpo anti-ECA 9B9 (Chemicon). Após a incubação com o anticorpo 

primário, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário específico 

(1:2000) e as etapas subseqüentes foram realizadas com o sistema 

estreptavidina/fosfatase alcalina, segundo recomendações do fabricante (GE 

Healthcare).  

 

10. EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ANGIOTENSINAS 

Os homogenatos preparados segundo o item 5 foram concentrados em 

colunas C18 Sep-Pak, ativadas com metanol (5 mL), tetrahidrofurano (5 mL), 

hexano (5 mL), metanol (5 mL) e água (10 mL). Após a aplicação das amostras 

e a lavagem das colunas com água (10 mL), os peptídeos de interesse foram 

eluídos com etanol: ácido acético: água (90:4:6). O eluato foi liofilizado, 
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redissolvido em fase móvel A (acetonitrila 90%, água e acetonitrila 5% em 

H3PO4 0,1%) e submetido à cromatografia Líqüida de Alta Performance 

(HPLC), onde foi separado em uma coluna de fase reversa Aquapore ODS 300 

(250 x 4,6 mm), 7 µ , utilizando gradiente linear de 5% a 35% de fase móvel B 

(95% Acetonitrila em H3PO4 0,1%), a um fluxo de 1,5 mL/min por 30 min. A 

coluna de HPLC foi calibrada utilizando padrões sintéticos e a detecção do 

peptídeo foi acompanhada em absorbância 214 nm. Os resultados foram 

expressos em ng/mg de proteína. Os cálculos foram efetuados a partir de uma 

curva padrão de concentração conhecida.  

 

11. EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE BK 

As amostras de rim, preparadas conforme descrito no item 5, foram 

concentradas em colunas C18 Sep-Pak, ativadas com acetonitrila 90% (3 mL), 

água (5 mL) e acetonitrila 5% em H3PO4 0,1% - fase móvel A (5 mL). Após a 

aplicação das amostras e a lavagem das colunas com fase móvel A (3 mL), o 

peptídeo de interesse foi eluído com acetonitrila 35% H3PO4 0,1%. Os 

parâmetros da análise por HPLC, bem como os cálculos, são os mesmos 

utilizados para a quantificacao de angiotensinas.  

 

12. IMUNOHISTOQUÍMICA DE SIMPLES-MARCAÇÃO 

Cortes de tecido renal processados conforme o item 2 foram 

depositados sobre lâminas tratadas especificamente para imunohistoquímica. 

Após desparafinização, os tecidos foram incubados por uma hora, temperatura 

ambiente, com o anticorpo primário específico (anti-ECA, anti-AII e anti-A1-7), 
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diluído em TCT (Tris contendo 0,25% de Triton X-100 (vol/vol) e 0,7% de 

caragenina (peso/vol)) e lavados com tampão Tris (pH 7,6) por três vezes. Em 

seguida, as lâminas foram incubadas por 60 min, a temperatura ambiente, com 

o anticorpo secundário apropriado (diluído 1:50 com TCT). Após nova lavagem 

com Tris, a revelação foi feita com o complexo PAP (Peroxidase 

Anti-Peroxidase) e DAB (Diaminobenzidina). Como coloração de fundo, foi 

utilizada hematoxilina. 

 

13. CULTURA DE CÉLULAS MESANGIAIS PRIMÁRIAS DE CAMUNDONGOS NODN E 

NODH 

Novos grupos de animais foram sacrificados após determinação de seu 

estado glicêmico e classificação no grupo de estudo. Os rins foram retirados, 

colocados em tampão fosfato de sódio (PBS - 100 mM) gelado e rapidamente 

levados para o fluxo laminar. Após a retirada da cápsula fibrosa, fatias de 

córtex foram dissecadas macroscopicamente e colocadas em PBS gelado 

estéril. Na seqüência, os glomérulos foram separados segundo método 

adaptado por Hadad e cols., através de fracionamento por peneiras (60, 100 e 

200 mesh)(Hadad et al., 1995) Os glomérulos foram coletados da superfície da 

terceira peneira e forçados a passar por uma agulha (25 x 7mm) com o objetivo 

de serem decapsulados para se remover as células epiteliais.  

Os glomérulos receberam tratamento com colagenase (Tipo Ia, Sigma-

Aldrich, 0,2 mg/mL), foram plaqueados e, a partir do terceiro dia, as células 

mesangiais se apresentaram isoladas dos glomérulos. A cultura de células 

mesangiais primárias foi realizada com meio de cultura RPMI 1640 (Gibco), 

suplementado com 20% de soro bovino fetal (SBF) e contendo antibiótico 
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(penicilina 10.000U). As células e o meio de cultura foram coletados entre o 4º 

e o 8º subcultivo (em um total de 16 placas, coletadas duas a duas) após 

permanecerem 24h sem o SBF e foram estocados a –20oC para ensaios 

posteriores. 

 

14. LISE CELULAR 

As células coletadas foram lisadas no tampão do ensaio enzimático sob 

agitação vigorosa constante e posterior passagem das alíquotas por uma 

seringa/agulha de insulina. Após centrifugação (10000 rpm durante 10 

minutos), o sobrenadante foi coletado e utilizado nos ensaios descritos a 

seguir. 

 

15. ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA ECA E DA NEP EM LISADO CELULAR 

A atividade enzimática da ECA foi medida espectrofluorimetricamente 

(Hitachi F-2000; excitação: 320 nm e emissão: 420 nm), por meio do substrato 

fluorogênico Abz-YRK-Dnp-P. No protocolo de dosagem, uma alíquota de lisado 

(20 µL) celular foi incubada com o substrato em tampão Tris 100 mM, NaCl 50 

mM, ZnCl2 10 µM pH 7,0, a 37° C, durante 30 minutos, no  volume final de 1 

mL. Para a atividade da NEP foram utilizados o substrato Abz-rGF-EDDnp (1 

µM) e o tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,0. As medidas de unidades arbitrárias de 

fluorescência foram registradas para posterior cálculo e os resultados, 

expressos em nM/min/mg. 
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16. HIDRÓLISE DA AII PELA ECA2 EM MEIO DE CULTURA 

A porcentagem de hidrólise da AII pela ECA2 foi avaliada através da 

incubação de 1,0 nmol de AII pura com 200 µL de meio de cultura na presença 

de inibidores específicos das demais enzimas do SRA, que poderiam agir 

sobre a AII (captopril 1,0 µM, tiorphan 50 nM, pepstatina 20 µM e PMSF 10 

µM). As reações ocorreram a 37ºC e foram bloqueadas através da adição de 

ácido ortohosfórico. As amostras foram analizadas por HPLC e os peptídeos de 

interesse foram eluídos com acetonitrila 35% H3PO4 0,1% em uma coluna de 

fase reversa Aquapore ODS 300 (250 x 4,6 mm), 7 µ. 

 

17. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada pelo teste t de “Student” não pareado. 

Os resultados foram apresentados com média ± erro padrão (EP) e os dados 

que apresentaram p<0,05 foram considerados estatisticamente diferentes. 
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IV. RESULTADOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS 

1.1.  GLICEMIA 

Todos os animais tinham por volta de 24 semanas quando foram 

utilizados para os experimentos, após a formação dos grupos de estudo. A 

glicemia dos animais foi mensurada semanalmente com o intuito de 

acompanhar o perfil de desenvolvimento e a incidência de diabetes na colônia 

NOD-EPM, medidos com o aparelho ACCU-CHEK® Sensor (Roche). Amostras 

de sangue foram obtidas a partir da veia caudal e utilizadas para a dosagem.  

Animais que apresentaram valores de glicemia superiores a 250 mg/dL em 

duas aferições consecutivas foram considerados diabéticos (grupo NOD H)  

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Distribuição da glicemia nos diferentes grupos estudados. Grupo NOD 

normoglicêmico (NOD N, n=15) e grupo NOD hiperglicêmico (NOD H, n=12). 
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1.2.  ESTUDOS MORFOLÓGICOS 

Após avaliação morfológica de cortes renais de ambos os grupos, não 

foram encontradas lesões renais típicas da ND, tais como espessamento da 

membrana basal, dos capilares ou glomerulosclerose intercapilar (nodular ou 

difusa), consideradas lesões típicas dessa doença. Entretanto, devido ao pouco 

tempo de desenvolvimento de diabetes, não esperávamos alterações 

pronunciadas (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Estudo morfológico em cortes de rim de camundongos NOD normoglicêmicos e 
hiperglicêmicos. A) e B) coloração de HE para o grupo NOD N; aumento de 100 e 
200x, respectivamente. C) e D) coloração de HE para o grupo NOD H; aumento de 100 
e 200x, respectivamente (n=3/grupo).  
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Com o objetivo de avaliarmos a deposição renal de colágeno, cortes 

histológicos de ambos os grupos foram processados com o uso de coloração 

de tricromo de Masson (específica para colágeno). Entretanto, não foram 

observadas diferenças significativas entre os dois grupos (figura 8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Estudo morfológico em cortes de rim de camundongos NOD normoglicêmicos e 

hiperglicêmicos. A) coloração de tricromo de Masson para o grupo NOD N; aumento de 
200x. B) coloração de coloração de tricromo de Masson para o grupo NOD H; aumento 
de 200x (n=3/grupo).  
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1.3. MICROALBUMINÚRIA

Amostras de urina bruta foram utlizadas para a identificação de albumina 

através de eletroforese em gel de poliacrilamida. A partir da comparação com o 

controle positivo, é possível a identificação de uma banda, ainda que suave, 

que demonstra a existência de albuminúria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Gel de poliacrilamida corado com 

presença de albumina na urina de camundongos NOD hiperglicêmicos
normoglicêmicos (NOD N)
camundongo purificada.
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ICROALBUMINÚRIA 

Amostras de urina bruta foram utlizadas para a identificação de albumina 

através de eletroforese em gel de poliacrilamida. A partir da comparação com o 

é possível a identificação de uma banda, ainda que suave, 

que demonstra a existência de albuminúria.  

el de poliacrilamida corado com comassie-blue evidenciando (seta larga) a 
presença de albumina na urina de camundongos NOD hiperglicêmicos
normoglicêmicos (NOD N). Como controle positivo foi utilizado albumina de 
camundongo purificada.  

Controle 
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NOD H NOD N Padrão 

102 kDa

76 kDa

52 kDa
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