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profissional e cientista, é uma educadora extraordinária, sempre preocupada com a 



 

vi 

 

formação dos colegas, seja no campo pessoal ou profissional. Obrigado pelo exemplo 

da nordestina que triunfou pelo enorme mérito e profissionalismo em São Paulo, por 

acreditar e ensinar que sempre podemos ir mais longe.  

Ao Professor Dr. Adalberto Socorro pela orientação, disponibilidade, exemplo 

e incentivo, que tornaram esse desafio possível.  

À Dra. Ester Miranda Pereira, do laboratório LIB-UFPI, cujo conhecimento, 

competência, dedicação, pioneirismo, cientificismo, habilidade na bancada e pelo 

apoio fundamental em todas as etapas desse trabalho, tornando-o possível de ser 

realizado com técnicas avançadas. Minha sincera gratidão.  

À nossa querida ex-aluna Anatália Labilloy, que também participou, incentivou 

e acompanhou esse trabalho desde a graduação no projeto de iniciação científica.  

À professora da UFMG, Dra Hélida Andrade, e a sua equipe, pela parceria e 

disponibilidade.  

À Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal de São Paulo, minhas 

referências de formação. À equipe de excelentes profissionais do LIB-UFPI, agregada 

pela Profa. Dra. Semiramis Hadad do Monte. 

Agradeço por ter a minha família sempre presente no meu caminho. Aos meus 

caríssimos irmãos Rosângela, Rosanna e Cláudio, pela torcida, apoio, grandes 

referências na minha trajetória. Estendo ainda os agradecimentos aos meus cunhados 

que agregaram-se afetuosamente a nossa família: Marcelo Diniz, Patrícia Monte, 

David Hadad e Rosângela Hadad. Aos meus queridos sobrinhos José Raulino Neto, 

Manuelle Macedo, Maria Diniz, Marcelo Filho e João Manoel. 

Aos fiéis amigos e companheiros de anos José Maria Silva, Ana Márcia 

Clementino (in memoriam), Edna Silva, Custódio Borges, Fernanda Eulálio, Antônio 

Veloso, Alda Veloso, Antônio Alberto Coelho, Natália Alves, Mário Sérgio Santos, João 

Batista Linhares, Marcelo Cunha, Conceição Sotero e outros amigos e familiares que 

sempre torceram pelo meu sucesso.  

  



 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade 
de incertezas que ele é capaz de suportar”. 

 
(Immanuel Kant) 

  



 

viii 

 

Resumo 

 

Introdução: Lesão dos podócitos e subsequente nefropatia crônica progressiva são 
características proeminentes da Doença de Fabry (DF), desordem de depósito 
lisossômico com padrão de herança ligada ao X provocada por mutações do gene 
GLA levando à atividade insuficiente da enzima α-GAL (α-galactosidase A). Embora 
as consequências clínicas tardias da nefropatia da DF sejam bem conhecidas, os 
eventos moleculares que deflagram a lesão podocitária carecem de estudos. O 
objetivo do presente estudo foi investigar a expressão diferencial de proteínas em 
podócitos humanos imortalizados com características fenotípicas da DF obtidas pela 
edição prévia do gene GLA através da tecnologia CRISPR/Cas9. Métodos: Os 
podócitos foram avaliados comparativamente: (i) quanto ao padrão proteico e 
processos biológicos alterados, através da abordagem proteômica e gene ontology 
(GO), (ii) quanto às vias de sinalização afetadas, por protocolo de western blot (WB) 
e RT-PCR e (iii) quanto à indução de apoptose, por meio de microscopia de 
fluorescência utilizando o marcador iodeto de propídio (IP). Resultados: A proteômica 
exploratória mostrou que as proteínas UCHL1 (<1,42x), HSP60 (<1,43x) e α-enolase1 
(<1,61x) apresentavam significativa menor abundância nos podócitos geneticamente 
modificados em relação aos controles. A avaliação funcional por GO revelou que as 
proteínas alteradas encontram-se envolvidas nos processos biológicos seguintes: 
regulação da autofagia, apoptose e resposta ao VEGF. A análise comparativa por WB 
mostrou que os podócitos editados apresentavam significativa maior expressão das 
seguintes proteínas: (1) LC3B (>1,4x) e p62 (>1,7x), biomarcadores da autofagia, 

revelando inibição do fluxo autofágico.  (2) TGF- (>1,5x), VEGF (>1,5x) e Vimentina 
(>2,3x), marcadores das vias pró-fibróticas, resposta vascular e transição epitélio 

mesenquimal, respectivamente; (3) PI3K 110 (>2,5x) e PI3K 110 (>1,45x), vias 
associadas com hipertrofia e apoptose. Paralelamente, os podócitos editados, em 
relação ao grupo controle, apresentaram significativa menor expressão de mRNA das 
proteínas estruturais podocalixina (<0,5x) e CD2AP (<0,4x) e, também, maior 
densidade de células apoptóticas. Conclusões: O presente estudo demonstrou que 
a deficiência de atividade da α-GAL, após a deleção do gene GLA por edição gênica 
CRIPR/Cas9, induz efeitos adversos sobre os podócitos, incluindo: (1) menor 
abundância das proteínas: UCHL1, HSP60 e α-enolase; (2) ativação de vias de 
sinalização adquirindo um padrão proliferativo, pró-fibrótico, de hiperreatividade 
vascular e desdiferenciação celular; (3) defeitos das vias proteolíticas pela inibição 
simultânea do sistema ubiquitina-proteassoma e da via autofágica e (4) maior 
apoptose.  Essas alterações representam efeitos deletérios sobre a funcionalidade e 
viabilidade dos podócitos, podendo estar potencialmente implicadas na patogênese 
da nefropatia da DF. 

 
Palavras-chave: Podócito; doença de Fabry; CRISPR/Cas 9; proteômica; autofagia.  
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Abstract 

 

Background: Podocyte damage and subsequent chronic progressive nephropathy 
are prominent features of Fabry disease, a lysosomal storage disorder with an X-linked 
pattern of inheritance caused by mutations in the GLA gene, leading to insufficient       
α-GAL enzyme activity. Although the late clinical manifestations of FD nephropathy are 
well known, the molecular events responsible for the pathogenesis need to be studied. 
The aim of the present work was to investigate the differential expression of proteins 
in immortalized human podocytes with FD phenotypic characteristics obtained with 
previous editing of the GLA gene using CRISPR/Cas9 technology. Methods: The 
podocytes were comparatively evaluated: (i) regarding the protein pattern and altered 
biological processes, through the proteomic approach and gene ontology (GO), (ii) 
regarding the affected signaling pathways, by western blotting protocol (WB) and (iii) ) 
regarding the induction of apoptosis, by means of fluorescence microscopy using the 
propidium iodide (IP) marker. Results: Proteomics results showed: UCHL1 (<1.42x), 
HSP60 (<1.43x) and α-enolase1 (<1.61x) proteins were significantly less abundant in 
genetically modified podocytes than in controls. GO functional analysis revealed that 
the changed proteins were involved in biological processes such as autophagy control, 
apoptosis and VEGF response. Comparative analysis by WB showed that edited 
podocytes showed significantly higher expression of the following proteins: (1) LC3 
(>1.4x) and p62 (>1.7x), biomarkers of autophagy, revealing inhibition of autophagic 
flux. (2) TGF-β (>1.5x), VEGF (>1.5x) and Vimentin (>2.3x), markers of profibrotic 
pathways, vascular response and mesenchymal epithelial transition, respectively; (3) 

PI3K 110 (>2.5x) and PI3K 110  (>1.45x) associated with hypertrophy and 
apoptosis. In parallel, significantly lower mRNA expression of the structural proteins 
podocalyxin (<0.5x) and CD2AP (<0.4x) were detected by RT-PCR in the edited 
podocytes compared to the control group, in addition to a higher density of apoptotic 
cells. Conclusions: Our study demonstrated that α-GAL deficiency due to GLA gene 
editing induced changes to podocyte homeostasis including: (1) lower abundance of 
the proteins UCHL1, HSPD1 and α-enolase1, which are involved in important 
biological processes; (2) activation of signaling pathways involved in a proliferative, 
profibrotic and vascular hyperreactivity pattern; (3) simultaneous dysregulation of the 
ubiquitin-proteasome system and autophagic pathway, affecting proteolysis processes 
and (4) increased apoptosis. These alterations, although may represent adaptive 
responses of the podocyte to injury, could potentially be implicated in the pathogenesis 
of Fabry disease nephropathy.  

 
 
Keywords: Podocyte; Fabry disease; CRISPR/Cas9; proteomic; autophagy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Fabry (DF), OMIM #301500, é uma rara desordem hereditária 

pertencente ao grupo das doenças de depósito lisossômico (DDL), derivada de um 

distúrbio do metabolismo dos glicoesfingolipídeos(1–5). A enfermidade é determinada 

pela ausência ou deficiência parcial de atividade da enzima lisossômica alfa-

galactosidase A (α-GAL), decorrente de um defeito genético subjacente causado por 

variantes patogênicas (mutações) do gene GLA, localizado na região Xq22.1 do braço 

longo do cromossomo X(5,6). 

A atividade insuficiente da enzima α-GAL interrompe o catabolismo dos 

glicoesfingolípideos, levando ao subsequente acúmulo, lento e constante, de 

substratos não processados, especialmente do globotriaosilceramida (Gb3) e do seu 

derivado desacetilado - lyso-Gb3, que permanecem estocados no interior dos 

lisossomos das diversas células e órgãos do organismo(6–8). Os depósitos excessivos 

das moléculas não degradadas afetam particularmente células renais, cardíacas, do 

sistema nervoso e o endotélio vascular, principais órgãos-alvo afetados, configurando 

uma enfermidade de natureza multissistêmica e progressiva(1,5). 

 

1.1 Histórico da Doença de Fabry 

 

Desde que a DF foi descrita no século passado muito conhecimento tem sido 

acumulado e publicado sobre o diagnóstico, patogênese, progressão e tratamento 

dessa enfermidade(3,4,9,10).  

 As primeiras descrições da DF, também chamada de Doença de Anderson-

Fabry, foram feitas em 1898 pelos dermatologistas William Anderson e Johannes 

Fabry, que de forma independente publicaram casos de angioqueratomas corporis 

difuso, destacando as manifestações dermatológicas da doença(11,12). Posteriormente, 

o comprometimento sistêmico da desordem foi destacado, quando depósitos 

proeminentes de material lipídico foram detectados nos tecidos e órgãos de 

portadores da enfermidade. Aproximadamente 60 anos depois, Sweeley e Klionsky, 

analisando o parênquima renal obtido da necrópsia de um paciente, caracterizaram a 

composição dos depósitos de glicoesfingolipídeos(13). Logo em seguida (1967), Brady 

et al.(7) identificaram a deficiência enzimática responsável pela doença. Em 1978, a 

base genética da DF foi efetivamente estabelecida com o mapeamento do gene GLA, 
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responsável pela codificação da α-GAL, na região Xq22.1, viabilizando a identificação 

de variantes genéticas (mutações), consagrando-se como o exame padrão-ouro para 

a confirmação diagnóstica(14,15). Desde o sequenciamento genético mais de 1000 

variantes do gene GLA já foram identificadas, algumas destas de significado 

indeterminado(3,16,17). 

O manejo da DF teve notável avanço terapêutico no início desse século (2001), 

após a aprovação e introdução da terapia de reposição enzimática (TRE), utilizando a 

α-GAL A recombinante(18,19). A suplementação exógena da enzima deficiente contribui 

para a melhora da qualidade de vida, reduz os desfechos fatais e atenua a progressão 

da doença(20). Esse progresso estimulou a identificação de novos casos e o 

diagnóstico precoce da DF. Encontram-se disponíveis duas preparações comerciais 

da TRE: (I) agalsidase alfa, produzida a partir de fibroblastos humanos e (II) 

agalsidade beta, obtida de células de ovário do hamster(18). A TRE consiste na 

administração quinzenal, por via endovenosa, da enzima recombinante nas doses de 

0,2mg/kg (agalsidase alfa) e 1,0mg/kg (agalsidase beta)(18,19,21). 

Mais recentemente, a chaperona farmacológica migalastat foi introduzida como 

opção terapêutica à TRE intravenosa, sendo administrada por via oral(19,22–25). Essa 

terapia alternativa está indicada para o tratamento de pacientes com DF portadores 

de mutações amenas, do tipo missense, nas quais a enzima defeituosa preserva 

exígua atividade enzimática residual(23). As chaperonas são moléculas que auxiliam 

as proteínas a assumirem configurações mais apropriada para exercerem as 

atividades funcionais. Nesse contexto, o migalastat liga-se à enzima modificada, 

promovendo a estabilização da molécula, resgatando os sítios ativos de formas mal 

dobradas (misfolded), conduzindo-a para o lisossomo e, dessa forma, otimizando a 

atividade residual da enzima(19,23,25). 

 

1.2 Epidemiologia 

 

A DF é uma das DDL mais comuns, afeta todas as etnias, gêneros e faixas 

etárias, sendo distribuída globalmente(4,26). A prevalência global estimada está na faixa 

de 0,85 a 2,5 casos por 100 mil habitantes ou entre 1:40.000 e 1:117.000 indivíduos, 

embora levantamentos recentes indiquem que a incidência pode ser ainda maior (1 

em 3.100 nascidos vivos)(21,26–30).  Atualmente, a DF passou a ser considerada a 
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enfermidade mais prevalente, do grupo de aproximadamente 70 componentes, das 

DDL, tendo ultrapassado o posto da doença de Gaucher(4,31,32).   

Entretanto, essas taxas devem estar subestimadas devido ao amplo espectro 

do quadro clínico que dificulta o seu reconhecimento, bem como à falta de informação 

pela comunidade médica e de acesso às ferramentas para o diagnóstico genético 

definitivo.  Embora seja considerada uma patologia rara, estudos recentes 

encontraram uma incidência cada vez maior de variantes genéticas do gene GLA, 

corroborando que essa desordem esteja, de fato, subestimada(33). Outras evidências 

fornecidas por estudos que realizaram triagem neonatal reforçam que sua incidência 

deve ser mais alta, pelo encontro de mutações missenses em 1/3.100 neonatos ou 

até mesmo em 1/1.250 nascimentos(30,33).  

A prevalência aumenta consideravelmente se a investigação da DF é realizada 

em populações especiais, como a triagem de familiares a partir de um caso índice, ou 

em grupos de alto risco(34–37). Um estudo de revisão revelou que em média cinco 

membros da família são diagnosticados com DF após a confirmação de um caso 

índice(38). 

Entre portadores de cardiopatia, especificamente hipertrofia do ventrículo 

esquerdo, a prevalência encontrada variou de 0,21 a 2,99% em homens e de 0,28 a 

1,68% em mulheres(35–37). No grupo de indivíduos com doença cerebrovascular, 

incluindo acidente vascular cerebral criptogênico, a variação observada foi de 0,17 a 

2,3% em homens e de 2,5 a 4,7% em mulheres(39). Já em portadores de doença renal 

crônica (DRC) avançada submetidos à terapia dialítica, as taxas variaram entre 0,20-

0,99% entre os homens e de 0,05-0,33% nas mulheres(40).  

Em um estudo realizado em nosso meio, publicado em 2008, a taxa de 

prevalência da DF foi de 0,57% em uma amostra de 351 homens portadores de DRC 

em programa regular de hemodiálise no estado do Piauí(41). O desdobramento dessa 

investigação revelou, a partir do caso índice portador da mutação V269M do gene 

GLA, um grande número de parentes afetados que foram submetidos à triagem 

familiar(42).  

A DF causa intenso impacto adverso na expectativa de vida dos enfermos, 

geralmente encurtada em 20 anos nos homens e em 15 anos nas mulheres(43). 
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1.3 Patogênese e Aspectos Genéticos 

 

A patogênese da DF é complexa(32,44,45). O acúmulo de substratos lisossômicos 

e de material celular não reciclado, como consequência do defeito enzimático de 

origem genética, parece ser o deflagrador da cascata patológica, sendo considerado 

o principal responsável pelas repercussões clínicas, do que a deficiência enzimática 

isoladamente(32,46). Entretanto, os mecanismos pelos quais substratos não 

processados, cumulativamente estocados nos lisossomos, levam à disfunção celular 

ainda são pouco compreendidos(44). 

Está comprovado que os depósitos anormais depositados nos lisossomos 

comprometem o desempenho funcional dessa organela essencial para a homeostase 

celular, prejudicando a reciclagem das proteínas intracelulares, o que 

subsequentemente desencadeia a disfunção celular generalizada, geralmente 

atribuída apenas às alterações estruturais e bioquímicas(8,44). Paralelamente, de forma 

intrincada, os próprios substratos Gb3 e Lyso-Gb3, em estudos in vitro, demonstraram 

efeitos citotóxicos, pro-inflamatórios e pró-fibróticos(45,47–49). 

A injúria celular se processa silenciosamente desde a vida intrauterina, 

precedendo por décadas as manifestações sistêmicas produzidas pelas lesões 

cumulativas da maior proporção de ocupação citoplamática dos depósitos 

patogênicos, culminando na fase adulta, com desfechos graves caracterizados por 

falências irreversíveis envolvendo órgãos como o rim, coração e sistema nervoso(45). 

Apesar de todas as células possuírem o defeito genético subjacente, o grau de 

comprometimento apresenta enorme variabilidade entre os órgãos e sistemas, 

refletindo, entre outros aspectos, diferentes taxas do metabolismo dos 

glicoesfingolipídeos nas diversas células do organismo(44,45).  

Por outro lado, alterações vasculares são também relacionadas à patogênese 

da DF. Essa vasculopatia é atribuída à disfunção endotelial pelo acúmulo de 

substratos não processados no endotélio vascular, promovendo alterações 

circulatórias, não oclusivas ou obstrutivas, em vasos de pequeno calibre, prejudicando 

a microcirculação e a perfusão, com subsequente injúria isquêmica em determinados 

órgãos e tecidos afetados. Adicionalmente, proliferação vascular anormal da camada 

íntima dos vasos sanguíneos tem sido documentada em determinados territórios, 

contribuindo para a vasculopatia da DF(44). 
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A expressão clínica do comprometimento orgânico da DF é especialmente 

dependente dos seguintes fatores: (1) gênero do paciente; (2) tipo de mutação do 

gene GLA; (3) intensidade da deficiência enzimática; (4) idade e duração da 

doença(18,50,51).  

Devido ao padrão de transmissão genética ligada ao cromossomo X, homens 

(XY) com DF transmitirão o gene afetado para todas as filhas, mas nunca para os 

filhos homens(18). Mulheres heterogizotas (XX), por sua vez, apresentam 50% de 

chance de transmitir o gene afetado para os filhos, independente do gênero(52). 

O fenótipo enzimático é o principal determinante da evolução e do prognóstico 

da DF, ou seja, quanto menor a atividade da α-GAL, mais precoce, severo e extenso 

será o comprometimento dos órgãos alvos. Como a DF é transmitida geneticamente 

pelo cromossomo X, os homens, obrigatoriamente hemizigotos (com um único X) para 

variantes patogênicas do gene GLA, expressam maior deficiência enzimática e, dessa 

forma, são afetados pela enfermidade de forma mais precoce e severa(53). As 

mulheres, em contrapartida, são heterozigotas para variantes do gene GLA, 

possuindo outro cromossomo X sem a mutação e, assim, apresentam usualmente 

manifestações mais suaves e tardias comparadas aos homens(54).  

As mulheres, portanto, não são apenas portadoras da DF como foi 

anteriormente suposto(54). A heterogeneidade fenotípica nesse gênero é atribuída ao 

fenômeno conhecido como lionização, processo no qual, durante a embriogênese, um 

dos cromossomos X feminino é inativado de forma aleatória nas células, que passam 

a expressar um ''mosaico'' composto de células com atividade enzimática normal, 

enquanto em outras, predomina o cromossomo X homológo portador da mutação, 

levando a proporções variáveis de distribuição da deficiência enzimática entre os 

tecidos e órgãos(54,55).  

Um número crescente de variantes patogênicas do gene GLA tem sido descrito 

e já somam mais de 1000 mutações identificadas até o momento. Mutações do tipo 

nonsense interrompem precocemente a síntese da cadeia polipeptídica (enzima) 

resultando em uma proteína menor que pode ser inoperante ou ter funcionamento 

inadequado, enquanto as do tipo missense, atuam substituindo um aminoácido por 

outro na sequência, resultando em uma enzima modificada(53). Na DF, a maioria das 

mutações, cerca de 60% do total, são missenses, associadas ao fenótipo clínico 

heterogêneo, com enfermidade de início tardio com manifestações predominando em 
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um único sistema. No outro espectro, mutações que afetam os sítios ativos da enzima 

resultam na ausência ou deficiência severa da atividade da α-GAL, as quais são mais 

associadas às manifestações sistêmicas severas que mais frequentemente 

acometem os homens. Entretanto, apesar desse princípio, a correlação entre genótipo 

e fenótico na DF é complexa, uma vez que as famílias, na sua maioria, possuem 

mutações privadas que levam à expressão clínica e morbidade amplamente variável. 

Outros fatores genéticos, epigenéticos e do meio ambiente associados atuam e 

contribuem para a apresentação clínica individual(18).  

Embora o defeito metabólico responsável pela enfermidade esteja presente 

desde a vida intrauterina, com algumas repercussões precoces na infância, 

geralmente o quadro evolui com manifestações clínicas silenciosas e inespecíficas até 

o surgimento das complicações sistêmicas sintomáticas no adulto jovem decorrentes 

da lesão cumulativa dos depósitos patogênicos nos órgãos afetados(17).  

 

1.4 Quadro Clínico 

 

A DF é uma desordem hereditária sistêmica, potencialmente fatal, 

caracterizada por um amplo espectro de manifestações inespecíficas ao longo da vida 

do enfermo(10,32,56). A evolução arrastada do quadro culmina com o aparecimento de 

morbidades, múltiplas ou isoladas, envolvendo os órgãos alvos acometidos, 

particularmente o rim, coração e sistema nervoso central. Na história natural da 

doença, a evolução com disfunções severas e ameaçadoras da sobrevida, reduz de 

forma significativa a expectativa de vida dos enfermos, em média de 20 anos para os 

homens e, para as mulheres, em 15 anos(43). 

De acordo com o fenótipo clínico, a DF é atualmente classificada em dois 

grupos: (1) Fenótipo Clássico e (2) Fenótipo Não Clássico ou de Início Tardio(10,57). 

 

(1) FENÓTIPO CLÁSSICO 

 

Pacientes com fenótipo clássico são tipicamente do gênero masculino, 

portadores de variantes genéticas que levam a deficiência severa da atividade da α-

GAL (atividade geralmente < 1% ou indetectável), que desenvolvem manifestações 

em múltiplos sistemas, como renal, cardíaco e neurológico (Quadro 1)(10,53,56). O 
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quadro clínico inicia precocemente na infância ou adolescência, progredindo na idade 

adulta com complicações ameaçadoras da vida, qualidade de vida comprometida e 

prognóstico adverso com expectativa de vida reduzida. Os primeiros sintomas são 

dores neuropáticas (acroparestesias), que surgem na primeira ou segunda década de 

vida, surgindo em homens dos 6 aos 10 anos e, em mulheres, dos 8 aos 14 anos. 

Outras manifestações que podem estar presentes são: angioqueratomas, hipohidrose 

e alterações oculares: córnea verticilata, opacidade lenticular, tortuosidade dos vasos 

da retina e alterações do cristalino(58).  

Quadro 1. Manifestações clínicas do Fenótipo Clássico da DF de acordo com a faixa etária. 

Infância e Adolescência 
(<16 anos) 

Adulto Jovem 
(17 a 30 anos) 

Adulto Tardio 
(> 30 anos) 

-Dores neuropáticas. 
-Alterações oftalmológicas 

(córnea verticilata e 
tortuosidade dos vasos da 
retina). 

-Desidrose (hipohidrose ou 
hiperhidrose) 

-Hipersensibilidade ao calor ou 
frio 

-Distúrbios gastrointestinais e dor 
abdominal 

-Cansaço fácil ou indisposição 
-Angioqueratomas 
-Nefropatia incipiente: 

microalbuminúria ou proteinúria 
leve    

-Proteinúria e Doença Renal 
Crônica (DRC) em progressão 

-Miocardiopatia com hipertrofia 
ventricular esquerda (HVE). 

-Ataque isquêmico transitório 
(AIT) ou acidente vascular 
cerebral (AVC). 

-Dismorfismo facial 
-Labirintopatias 
-Extensão das manifestações 

anteriores 
 
 

-Agravamento das manifes-
tações anteriores 

-Cardiopatia avançada (HVE, 
arritmias, distúrbios de 
condução, angina, dispneia) 

-AIT ou AVC 
-DRC avançada (necessidade 
de diálise ou transplante) 

 

Fonte: Adaptado de Mehta et al. (2010). 

 

Embora o quadro clínico da DF apresente uma ampla variabilidade, os sintomas 

e manifestações da doença em pacientes com o fenótipo clássico tendem a seguir 

uma sequência, de acordo com a faixa etária, tornando-se progressivamente mais 

severos ao longo da vida, conforme apresentado no Quadro 1(56,57). 

As disfunções graves e complicações como a doença renal crônica e hipertrofia 

ventricular esquerda, associadas com arritmias e AVC tipicamente surgem em adultos 

jovens e podem eventualmente provocar morte prematura. Devido ao caráter evolutivo 

do comprometimento dos órgãos alvo, a maioria dos indivíduos, apresenta entre a 

terceira e quinta décadas de vida, doenças cardíaca e renal graves(28,52). 
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(2) FENÓTIPO NÃO CLÁSSICO (Enfermidade de Início Tardio) 

 

Pacientes com fenótipo não clássico ou de início tardio cursam com 

apresentação e evolução clínica menos severas, que podem estar limitadas a um 

único órgão ou sistema, aspecto que dificulta e retarda o diagnóstico(57,58). Nesse 

grupo, as manifestações cardíacas (hipertrofia ventricular esquerda, distúrbios de 

condução e arritmias) ou renais (proteinúria e insuficiência renal progressiva) são 

geralmente detectadas entre a quarta e a sétima décadas de vida(53,59).  Mesmo sendo 

uma doença multissistêmica, a progressão da enfermidade não provoca 

necessariamente deterioração da função de todos os órgãos afetados(28,60). 

Em mulheres heterozigotas, nas quais a mutação do gene GLA está localizada 

em apenas um dos cromossomas X, a apresentação clínica é ainda mais versátil, 

variando de assintomática para um quadro insidioso, de surgimento mais tardio e de 

progressão suave(61). Algumas mulheres, entretanto, podem apresentar complicações 

graves da DF, provavelmente devido à influência de alguns fatores epigenéticos e da 

lionização, fenômeno que fundamenta a heterogeneidade fenotípica em mulheres com 

DF, no qual um dos dois cromossomas X sofre inativação aleatória durante a 

embriogênese, com algumas células expressando o alelo normal e outras o alelo 

mutado, reduzindo ou ampliando a expressão genética patogênica, se a inativação 

atingiu preferencialmente o mesmo cromossomo(55,61). 

 

1.5 Diagnóstico 

 

Os sinais e sintomas envolvendo múltiplos sistemas afetados são inespecíficos 

na DF, produzindo um quadro heterogêneo e multissistêmico, com um amplo espectro 

de manifestações, os quais representam um desafio diagnóstico(27,56). A apresentação 

clínica é habitualmente variável mesmo entre indivíduos da mesma família, portadores 

da mesma mutação(60,62). 

O diagnóstico da DF necessita, portanto, de forte suspeita clínica, anamnese 

detalhada com atenção para a revisão de sistemas e história familiar sugerindo 

transmissão genética com outros membros afetados, exame físico completo deve 

incluir a avaliação oftalmológica, dermatológica (do corpo inteiro) e a realização de 
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exames complementares (exames funcionais, de imagem e histopatológico) de órgãos 

e sistemas específicos para avaliar a presença de manifestações sistêmicas 

subclínicas(53,58,62).   

A partir da suspeita clínica, a demonstração da atividade da enzima α-GAL 

severamente reduzida em pacientes do gênero masculino é suficiente para 

estabelecer o diagnóstico da DF(10,63). A atividade enzimática é geralmente medida no 

plasma,  em leucócitos ou em gota seca do sangue em papel de filtro. Resultado 

inferior a 20% é confirmatório, mas deve ser levado em consideração níveis inferiores 

a 35%(64). O diagnóstico é afastado se a atividade enzimática for superior a 35%(65). É 

importante destacar que no fenótipo clássico da DF, atividade da α-GAL costuma estar 

indetectável ou em níveis muito baixos (geralmente menos de 3%). 

Complementarmente, é recomendado confirmar a presença e o tipo da mutação 

patogênica responsável pelo quadro através do sequenciamento do gene GLA(64,66).  

Em mulheres, o exame da atividade enzimática da α-GAL não deve ser usado 

para o diagnóstico da DF, visto são obrigatoriamente heterozigotas (XX) e, dessa 

forma, apresentam uma alta taxa de resultados falso negativos(38,62). No gênero 

feminino torna-se obrigatório para a confirmação diagnóstica proceder o 

sequenciamento do gene GLA e identificar a presença da mutação patogênica(38,67). 

Os níveis dos substratos Gb3 ou Lyso-Gb3 obtidos do plasma, urina ou em 

fibroblastos, estão elevados em homens com a DF sem reposição enzimática, mas 

podem estar normais ou levemente aumentados nas mulheres afetadas. O nível de 

Gb3 ou Lyso-Gb3 geralmente correlaciona-se com a gravidade da DF(65). Pacientes 

com DF de início tardio têm níveis plasmáticos mais baixos de Gb3 e liso-Gb3 do que 

pacientes com DF clássica. Esses biomarcadores são principalmente utilizados no 

monitoramento da resposta terapêutica, contudo podem eventualmente fornecer 

evidências adicionais para o diagnóstico clínico, especialmente na avaliação de 

pacientes portadores de variantes de significado indeterminado(65).  

Em casos especiais, exames histopatológicos avaliados pela microscopia ótica 

e eletrônica, especialmente de biópsias renais, podem revelar alterações morfológicas 

típicas da DF e avaliar o prognóstico pela extensão das lesões(64). Eventualmente o 

diagnóstico da DF é encontrado incidentalmente pela detecção das alterações 

morfológicas típicas na biópsia renal feita para investigar uma nefropatia de causa 

desconhecida. 



22 

 

 

Por ser uma enfermidade hereditária, é importante que diagnóstico da DF não 

se limite a avaliação isolada do paciente índice, devendo incluir a confecção e análise 

do heredograma (pedigree) seguindo o padrão de herança ligada ao cromossomo X, 

direcionando dessa forma a identificação dos membros da família sob risco de ter a 

mutação patogênica(40,58).  

Nos dias atuais, a DF tem sido identificada em adultos principalmente através 

da triagem de familiares após o reconhecimento de um caso índice e, também, pela 

investigação de determinados grupos de alto risco, como os portadores de patologias 

(renais, cardíacas e neurológicas) de causa desconhecida(35,40,64,68,69). 

Como a DF é uma enfermidade progressiva com impacto adverso no 

prognóstico, o diagnóstico definitivo precisa ser oportuno e estabelecido o mais 

precoce possível para beneficiar o paciente do monitoramento clínico multidisciplinar 

e permitir o acesso à terapêutica adequada, contribuindo para a segurança e 

qualidade de vida do enfermo(70). Infelizmente, o atraso no diagnóstico é frequente, 

estimado ocorrer em média de 12 a 15 anos, e geralmente estabelecido em estágios 

avançados da doença no curso de complicações irreversíveis(63,64,67). Além do amplo 

espectro clínico e da presença de múltiplos sinais e sintomas inespecíficos, 

dificultando o raciocínio diagnóstico, o fato é agravado pelo baixo conhecimento e 

formação inadequada em genética dos profissionais da saúde e do niilismo 

terapêutico vigente, além da familiaridade reduzida e dificuldades de acesso às 

ferramentas diagnósticas. 

 

1.6 Nefropatia da DF 

 

O comprometimento renal é a principal causa de morbidade e mortalidade na 

DF(71,72). Os rins são os principais órgãos-alvo dessa enfermidade, sendo acometido 

em aproximadamente 50% dos pacientes(26,73). Disfunção renal caracterizada por 

redução da taxa de filtração glomerular (TFG) (<90ml/min) ou proteinúria estava 

presente em 84% dos pacientes registrados no FOS (Fabry Outcome Survey), um 

banco de dados europeu(74). A história natural da doença renal na DF foi reportada por 

Branton e colegas revisando os dados de 105 pacientes do sexo masculino com DF 

atendidos no NIH (National Institutes of Health - EUA), nos quais 78 desses pacientes 

desenvolveram proteinúria (n = 66, > 0,2 g/24 horas) e/ou insuficiência renal crônica 
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(creatinina sérica sustentada ⩾ 1,5 mg/dl), observando ainda uma taxa de declínio da 

função renal em homens com DRC instalada de -12ml/min/ano(75). 

 

Os seguintes dados epidemiológicos destacam adicionalmente a relevância do 

envolvimento renal:  

(1) a prevalência de nefropatia é aproximadamente 5 vezes maior entre os 

portadores de DF do que na população geral(48); 

(2) em homens não tratados, com o fenótipo clássico da DF, a doença renal 

progride para o estágio terminal, por volta da quarta a quinta década de vida, levando 

à necessidade de diálise ou transplante(76); 

(3) pacientes portadores de DF têm elevado risco de evoluir para o estágio 

terminal da DRC, especialmente homens com o fenótipo clássico(77,78); 

(4) a prevalência de DF no grupo de pacientes submetidos à terapia dialítica 

crônica varia entre 0,1-0,7%; taxas 100 a 1.000 vezes superiores às encontradas na 

população geral(64). 

 

Na fase incipiente, a nefropatia da DF manifesta-se por microalbuminúria na 

infância ou adolescência, surgindo proteinúria glomerular progressiva com o avançar 

da idade. Proteinúria de nível nefrótico é, entretanto, raramente encontrada, sendo 

detectada em menos de 18% dos pacientes com nefropatia, dos quais somente 25% 

destes desenvolvem síndrome nefrótica(72,73). O aumento da proteinúria se associa a 

queda progressiva da filtração glomerular, as quais representam as manifestações 

mais frequentes da nefropatia da DF(71). São menos frequentes, alterações associadas 

à disfunção tubular, tais como: poliúria, polidipsia e isostenúria(73). Múltiplos cistos 

renais, geralmente parapiélicos, podem ser visualizados em até 50% dos casos nos 

exames de imagem(79,80).  

No fenótipo clássico da DF, a maioria dos homens desenvolve 

microalbuminúria na infância, com proteinúria evidente na adolescência e juventude. 

Entre a terceira e quarta décadas de vida surge o comprometimento da função renal 

com queda progressiva da filtração glomerular, culminando com o estágio avançado 

da DRC na quinta década de vida, requerendo terapia renal substitutiva (diálise ou 

transplante)(73,81). Nesse grupo, o nível de proteinúria é fortemente associado ao 

declínio acelerado da função renal.  Nas variantes de início tardio e nas mulheres, a 
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nefropatia costuma ser mais leve e a progressão mais suave. Nas mulheres com DF, 

a proteinúria é geralmente inferior à 1,0g/dia, encontrada em 30-35% desse grupo, 

enquanto a redução da TFG (< 90 ml/min/1,3m2) está presente em 62% desse grupo, 

sendo que 1-4% exibem doença renal severa(72,81). 

Os fatores de risco reconhecidos para o desenvolvimento de insuficiência renal 

avançada na nefropatia da DF são: gênero masculino; mutação relacionada ao 

fenótipo clássico com atividade enzimática extremamente baixa (<1%); proteinúria 

superior a 1,0g em 24 horas; taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml/min/1,73m2 

e a presença de hipertensão arterial(79).  

O glomérulo é o principal alvo das alterações morfológicas da DF(82). Do ponto 

de vista histológico, as alterações estruturais resultam dos depósitos dos substratos 

(Gb3 e Lyso-Gb3) não processados nas células glomerulares, principalmente nos 

podócitos, mas que também são visualizados em células endoteliais, mesangiais, 

tubulares e do músculo liso vascular(83,84). Embora todas as células renais possam 

estar alteradas, o podócito é a célula especialmente afetada, que se destaca por exibir 

exuberante acúmulo citoplasmático de glicoesfingolipídeos(82,84).  

A biópsia renal de pacientes com nefropatia da DF exibe na microscopia 

eletrônica vacuolização maciça nos podócitos, com aspecto multilamelar das 

inclusões lisossômicas conhecidas como figuras de mielina ou corpos zebróides, que 

correspondem aos depósitos patológicos não processados de Gb3 nos lisossomos(82). 

As lesões podocitárias precocemente instaladas, precedem as manifestações clínicas 

e, até mesmo, as alterações laboratoriais subclínicas como a microalbuminúria. 

Adicionalmente, o grau de lesão podocitária é fortemente associado com a severidade 

da nefropatia na DF(83,85). 

A injúria do podócito é indiscutivelmente o fator crucial para o surgimento, 

desenvolvimento e progressão da nefropatia na DF(83,86). Os podócitos acumulam Gb3 

mais do que as outras células renais e esse acúmulo é progressivo, iniciado 

precocemente na fase embrionária(86). Diversos estudos confirmaram que as 

alterações morfológicas nos podócitos ocorrem muito antes da detecção de 

proteinúria(87). Já foi bem documentada a presença de anormalidades histológicas em 

biópsias renais de pacientes com DF anos ou décadas antes da detecção de 

alterações laboratoriais como proteinúria e/ou elevação da creatinina(86). Tondel et al. 

realizaram biópsias renais em crianças com DF na faixa etária de 4 a 16 anos sem 
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evidências, clínica ou laboratorial, de disfunção renal encontrando nessa fase 

alterações podocitárias com depósitos de Gb3, incluindo esboço de apagamento dos 

pedicelos na microscopia eletrônica(85).  

Nesse contexto, os principais marcadores laboratoriais utilizados na detecção 

clínica das nefropatias: proteinúria e TFG reduzida, já anunciam a nefropatia 

morfologicamente estabelecida, usualmente em fases de irreversibilidade. Assim, é 

necessário avançar na tentativa de estabelecer outros biomarcadores ou esclarecer 

os mecanismos que identifiquem ou controlem precocemente a injúria podocitária 

secundária ao defeito genético, antes do surgimento das alterações estruturais e 

funcionais.  

A introdução precoce de terapias específicas, antes das lesões irreversíveis, é 

uma conduta fundamental para estabilizar a função renal ou, ao menos, retardar seu 

declínio(72,88).  A idade do paciente isolada não é um parâmetro adequado, visto que 

há uma grande variabilidade entre a idade e o início da doença renal e, principalmente, 

o momento no qual a progressão é deflagrada, mesmo entre os membros da mesma 

família(71). Como já destacado, os marcadores de função renal usados na rotina clínica 

revelam a lesão renal avançada na DF, aspecto que reduz a efetividade da terapia de 

reposição enzimática (TRE) ou do migalastat(88). De fato, foi demonstrado que em 

pacientes com proteinúria exuberante ou TFG reduzida, a TRE já não é capaz de 

prevenir deterioração adicional da função renal(88).  

Em um estudo prévio, identificamos uma correlação positiva entre podocitúria 

e excreção urinária de albumina em pacientes com DF(89), todavia a podocitúria, que 

poderia exercer o papel de biomarcador precoce do envolvimento renal, ocorre de 

forma descontínua e de ampla variabilidade e, além disso, não é um método 

diagnóstico validado para a rotina laboratorial.  

Esses dados reforçam a necessidade de pesquisar novos biomarcadores da 

injúria podocitária que possibilitem a identificação de pacientes com maior risco de 

desenvolver ou acelerar a progressão da nefropatia. 

Na DF, a nefroproteção efetiva parece depender dos seguintes passos: (i) 

diagnóstico precoce da doença, (ii) identificação precoce da disfunção da BFG, (iii) 

melhor compreensão da patogênese da podocitopatia e (iv) do desenvolvimento de 

terapias focadas na prevenção ou controle da lesão podocitária, além das terapias 

específicas de reposição enzimática ou chaperonas. 
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1.7 Glomérulo e barreira de filtração glomerular 

 

Os rins humanos possuem aproximadamente um milhão de unidades 

funcionais conhecidas como nefrons, cada um deles estruturalmente e funcionalmente 

composto por uma unidade de filtração localizada no córtex renal, denominada 

glomérulo conectado a um compartimento cilíndrico celular, os túbulos renais, 

instalados na medular prolongando-se em segmentos até a pelve renal, dando início 

ao trato urinário(90,91).  

Os glomérulos são constituídos por um tufo de capilares de alta 

permeabilidade, os quais são submetidos à elevadas pressões hidrostáticas 

moduladas pelas resistências das arteríolas aferente e eferente, respectivamente 

responsáveis pela entrada e saída do sangue, entre as quais a rede de capilares 

glomerulares está interposta(91,92). Os capilares glomerulares encontram-se imersos 

no mesângio e na matriz mesangial, circundados pela estrutura esférica formada pela 

extensão dos túbulos renais, conhecida como cápsula de Bowman, revestida por uma 

camada de células epiteliais parietais, delimitando o espaço urinário onde o 

ultrafiltrado glomerular é coletado e, em seguida, encaminhado para processamento 

pelo túbulo contornado proximal e sequencialmente para os outros componentes 

tubulares do néfron, que através dos mecanismos de reabsorção e secreção tubular, 

seleciona e concentra os constituintes que serão finalmente excretados pela urina(93). 

O filtrado glomerular representa o maior fluxo de fluido extravascular do 

organismo, tanto em volume como em velocidade. A produção de grandes volumes 

de ultrafiltrado do plasma, de aproximadamente 180 litros por dia é executada 

constantemente pelos glomérulos renais saudáveis, no ritmo contínuo de 100-125 

ml/min/1,73m2 de superfície corpórea(91,94). Esse trabalho gigantesco é fundamental 

para o desempenho das relevantes funções renais das quais dependem a 

preservação da vida, tais como: depuração de produtos tóxicos do metabolismo 

(toxinas urêmicas), regulação do volume e da composição interna do organismo 

(homeostase hidroeletrolítica e ácido-básica), controle da pressão arterial, 

conservação de proteínas, equilíbrio mineral e ósseo, além da produção endócrina de 

hormônios como a eritropoietina e vitamina D. O fluxo sanguíneo renal e a TFG são 

submetidos a rigorosa auto-regulação, local e sistêmica, em íntima conexão com o 



27 

 

 

sistema cardiovascular, supervisionando a volemia, a composição do compartimento 

intravascular, a osmolaridade sérica e a manutenção da hemodinâmica sistêmica(91). 

Os rins representam menos de 5% do peso corporal total, no entanto, recebem 

20% do débito cardíaco, o que corresponde ao volume aproximado de 1.200 ml de 

sangue por minuto (equivalente a 600 ml de plasma por minuto). Vinte por cento do 

plasma que passa pelos capilares glomerulares atravessa a barreira de filtração 

(TFG=125 ml/min/1,73m2). A filtração de grandes volumes do plasma, essencial para 

a depuração eficiente de toxinas e manutenção da homeostase, precisa ser também 

seletiva, impedindo que a albumina e outras macromoléculas da circulação sejam 

extraviadas para a urina nesse enorme movimento de fluidos. Não houvesse uma 

barreira seletiva de alta eficiência impedindo a passagem de proteínas, acima de 20 

g de albumina vazaria para o espaço urinário a cada minuto. Efetivamente, em 

condições saudáveis, a excreção urinária de albumina é inferior a 30 mg em 24 horas, 

o que representa uma magnitude superior a 99,99% de eficiência da BFG na filtração 

seletiva do sangue. De fato, grande parte da proteína presente na urina, que 

normalmente não ultrapassa 150 mg por dia, é derivada do epitélio tubular e não do 

processo de filtração do plasma realizado pelo glomérulo(91). 

O filtro glomerular altamente especializado está centrado BFG, estrutura 

sofisticada responsável pela seletiva filtração do sangue, conservando elementos 

celulares, nutrientes e proteínas de alto peso molecular, como a albumina, no interior 

dos capilares, enquanto eletrólitos, água, glicose, pequenos solutos e toxinas 

urêmicas são lançados para o espaço urinário da cápsula de Bowman(90,95,96).  

A BFG é estruturalmente elaborada pela reunião de três camadas paralelas 

com os seguintes componentes: internamente pelo endotélio capilar fenestrado, no 

centro pela membrana basal glomerular (MBG) e, externamente, pelo revestimento de 

células epiteliais viscerais constituído pelos podócitos(90,92). A MBG, por sua vez, é 

formada pela fusão da matriz extracelular produzida pelo endotélio subjacente e pelo 

podócito sobrejacente, reunindo uma rede que possui como constituinte principal o 

colágeno do tipo IV, aos quais se ligam glicoproteínas (heparan sulfato, laminina, 

proteoglicanos, entactina) que fornecem expressão aniônica conferindo-lhe uma 

propriedade eletrostática que, adicionalmente, contribui para impedir a passagem de 

proteínas aniônicas como a albumina(96,97).  
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Essas estruturas que em conjunto formam a BFG, fazem do glomérulo um filtro 

dinâmico de alta eficiência, que expressa barreiras mecânica e eletrostática, que 

atuam simultaneamente para produzir o ultrafiltrado em fluxo e composição 

adequados, desprovido de células e proteínas, do qual decorrem o desempenho 

global das funções do rim(94). Apesar das três camadas o glomérulo filtra centena de 

vezes mais água e solutos que outro capilar, mesmo com alta taxa de filtração, a BFG 

limita a filtração de proteínas do plasma(90,97). 

A face externa da BFG é estrategicamente formada pelos podócitos que 

envolvem e contornam os capilares a partir do polo vascular do glomérulo(92,94,98). Essa 

camada demarca a fronteira entre as estruturas vasculares e o espaço urinário e, 

também, atua impedindo a expansão inadequada da MBG impedindo a adesão dos 

capilares à cápsula de Bowman(90). 

 

1.8 Podócitos 

 

O néfron saudável possui aproximadamente 500 a 600 podócitos em cada 

glomérulo(99). Os podócitos são as células mais diferenciadas e especializadas do 

rim(90,100).  

O papel central dos podócitos é o de manter a integridade estrutural e funcional 

da BFG. Adicionalmente, atuam em muitas outras funções essenciais, dentre as quais 

destacam-se: sustentação da MBG mantendo a forma das alças capilares; controle 

da área de superfície e da permeabilidade hidráulica da MBG; resistência às elevadas 

pressões hidrostáticas intraglomerulares; síntese e reparo de componentes da MBG; 

produção de fatores de crescimento que atuam sobre as células endoteliais e 

mesangiais, tais como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e o PDGF 

(fator de crescimento derivado de plaquetas)(99,101). Os podócitos realizam ainda a 

remoção de proteínas e imunoglobulinas não filtradas por endocitose, evitando a 

obstrução da membrana filtrante e, também, interagem com o sistema imunológico, 

atuando como células apresentadoras de antígenos ou como receptores de 

componentes do sistema de complemento e de imunoglobulinas, podendo ser alvo de 

agressões imunomediadas em algumas glomerulopatias(102,103). O conjunto desse 

extraordinário trabalho, abrangendo a conexão e o monitoramento do funcionamento 
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das outras células glomerulares, coloca o podócito na posição de comando do 

glomérulo. 

 

1.8.1 Morfologia dos podócitos 

 

A morfologia dos podócitos é única e extremamente complexa; possuem uma 

citoarquitetura sofisticada com o aspecto que lembra um ‘polvo’ exibindo um corpo 

volumoso flutuando no espaço urinário da cápsula de Bowman, formando canais 

subpodocitários sobre os capilares glomerulares subjacentes(102). Do corpo do 

podócito emerge um extenso e arborizado citoplasma, formando projeções 

citoplasmáticas: os processos primários, secundários e os pedicelos ou processos 

podocitários (PPs), delineados em ramificações finais sobre a MBG, desenvolvendo 

interdigitações, terminações finas com largura média de aproximadamente 600 nm 

(Figura 1)(104). Os pedicelos encontram-se interligados entre si pela fenda 

diafragmática e, dessa forma, toda a superfície externa da MBG é completamente 

coberta por PPs, unidos pelo diafragma, formando uma camada de células 

homogêneas interconectadas(105,106). As interdigitações dos pedicelos em volta dos 

capilares glomerulares representam um aspecto único da evolução do glomérulo de 

fundamental importância para o desempenho das funções da BFG(107,108).  

 

Fonte: Adaptado de Judith Blaine e James Dylewski (2000). 
 

Figura 1: Estrutura do podócito. (A) Imagem do podócito obtida por microscopia eletrônica 
de varredura, sendo 1: corpo celular; 2: processo primário; 3: processo secundário; 4: 
processos podálicos (PPs ou pedicelos). (B) Imagem dos PPs (FP) através da microscopia 
eletrônica de transmissão, destacando o diafragma de fenda entre os PPs interconectados 
(setas).  
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Baseado na estrutura morfológica, os PPs possuem três domínios: basal, apical 

e juncional (Figura 2)(105,109). O domínio basal representa a superfície de contato do 

pedicelo do podócito à superfície da MBG, contendo vários tipos de integrinas e 

distroglicanos, sendo mais abundante a integrina 31, principal responsável pela 

ancoragem do podócito à MBG. O domínio apical do PP, voltado para o espaço 

urinário, possui uma camada de superfície carregada negativamente, conferida pela 

presença de proteínas aniônicas como podocalixina, sialoglicoproteína e podoplanina, 

reforçando a barreira eletrostática, que impede o vazamento de proteínas, como a 

albumina, que também é aniônica e, também, evita a adesão do podócito à cápsula, 

mantendo ainda os podócitos adjacentes separados. O domínio juncional abrange a 

fenda diafragmática, uma junção intercelular porosa preenchida entre os PP 

adjacentes em um padrão de interdigitação caprichado, semelhante a um zíper, com 

cerca de 25 a 60 nm de extensão, formada por várias proteínas extracelulares 

conectadas aos podócitos (transmembranas), incluindo nefrina, Neph1, p-caderina e 

FAT(108).  

Proteínas transmembranas como a nefrina conectam os PPs adjacentes e 

constituem unidades com aspecto de bastões preenchendo a fenda diafragmática, 

formando numerosas barras lineares (Figura 2), desenvolvendo uma rede com poros 

do mesmo tamanho ou menores que a albumina(106). As caudas citoplasmáticas das 

proteínas transmembranas interagem as com proteínas de suporte, como ZO-1 

(zonula occludens 1), adaptadores de sinalização, como Nck, e quinases, como 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), para regular o citoesqueleto de actina (Figura 2)(105). 

O diafragma de fenda representa o último obstáculo à filtração de proteínas, 

bloqueando a passagem de moléculas com tamanho superior a 60 angstrom ou que 

expressem carga negativa(101,109). 

Os processos principais dos podócitos são preenchidos por microtúbulos e 

filamentos intermediários, enquanto os PP são terminações ricas em actina. A 

ultraestrutura do citoesqueleto do podócito reúne três tipos de filamentos: 

microfilamentos ( de 7-9nm), filamentos intermediários (de 10-20nm) e microtúbulos 

(>20nm). Os cabos de actina dos PPs conectados às interdigitações dos pedicelos 

adjacentes pela fenda diafragmática, cobrem a MBG com uma superfície contínua 

semelhante a de uma manta(104). O citoesqueleto de actina é responsável pela forma 

dos podócitos, desta forma qualquer desestruturação da actina ou das proteínas 
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reguladoras da actina podem exercer impacto na arquitetura do podócito e, 

consequentemente, no seu funcionamento. 

 

Fonte: Adaptado de Mundel et al. (2002). 

 
Figura 2: Esquema representando os processos podocitários (PP) interligados no diafragma de 
fenda aderidos sobre a MBG, com destaque para a estrutura molecular do podócito articulada 
ao citoesqueleto de actina e as principais proteínas estruturais nos domínios correspondentes: 

nefrina (domínio juncional), podocalixina (domínio apical) e integrinas 31 (domínio basal).  

 

Do ponto de vista molecular, os PPs possuem três plataformas multifacetadas 

de membrana dispostas em ambientes distintos (Figura 2)(105). O domínio basal, 

conectado à MBG e ao endotélio subjacente, voltado para o sangue do capilar 

glomerular; o domínio juncional, representado pela fenda diafragmática, vinculado à 

conexão intercelular (pedicelo-pedicelo) e a membrana apical, direcionada para o 

exterior, adjacente ao espaço urinário capsular. Cada uma dessas plataformas 

permite a interação com o meio circundante através das proteínas transmembranas 

específicas que estão concentradas nesses sítios, mantendo o equilíbrio dos sinais 

intra e extracelulares. Dessa forma, os locais de adesão dos podócitos, a membrana 

apical e a fenda diafragmática, com as suas próprias moléculas de superfície, 

representam poderosas redes de sinalização interconectadas com o citoesqueleto de 

actina, emitindo respostas autócrinas e parácrinas que regulam a forma dinâmica e a 

função dos podócitos(100).  

O diafragma de fenda (ou fenda diafragmática) é a principal unidade funcional 

do podócito, representando a última barreira que expressa a permeabilidade seletiva 

do glomérulo e atua como uma plataforma de sinalização(106,110). É organizado como 



32 

 

 

uma ponte entre os pedicelos, pavimentada por proteínas específicas dos podócitos 

como a nefrina, a qual representa o componente principal dessa junção especializada, 

sendo essencial na organização e manutenção da integridade do citoesqueleto, da 

forma e estrutura dos podócitos, comandado pelas várias vias de sinalização (figuras 

1 e 2)(108,111).  

Outras proteínas podocitárias importantes para a integridade da fenda 

diafragmática são a proteína adaptadora CD2AP (CD2-associated protein) e a 

podocina, situadas na área de inserção intracelular da fenda diafragmática; funcionam 

como âncoras, ligando-se à nefrina e, dessa forma, conectam o diafragma ao 

citoesqueleto de actina (Figura 2). De uma maneira semelhante à membrana apical 

dos podócitos, a fenda diafragmática também é revestida por uma camada constituída 

por sialoglicoproteínas, incluindo podocalixina, podoendina e outras, que são 

responsáveis pela alta carga aniônica superficial dos podócitos (Figura 2)(110,112).  

O complexo proteico do diafragma de fenda é altamente dinâmico e regula a 

formação e manutenção do PP, estando envolvido nas atividades podocitárias 

relacionadas à permeabilidade seletiva, polaridade, organização do citoesqueleto, 

resistência à tensão, sobrevivência celular e endocitose. A interação do complexo 

nefrina-podocina-CD2AP é essencial para que ocorra a ultrafiltração adequada do 

plasma pela fenda diafragmática(102,110). Mutações nos genes que codificam essas 

proteínas causam proteinúria, síndrome nefrótica e glomeruloesclerose, resultando 

em doença renal terminal(92,109).   

 A resistência da tração da actina e sua alta concentração nos pedicelos 

permitem que o podócito suporte a pressão do fluxo glomerular. Os filamentos de 

actina podem ser montados e modulados diante das necessidades de adaptação do 

PPs submetidos a frequentes alterações tensionais. Os pedicelos, ancorados na MBG 

e ligados entre si pela fenda diafragmática, juntamente com a estrutura estabilizada 

por microfilamentos de actina, protegem-no da tensão de cisalhamento, dirigindo o 

fluxo de filtrado para o espaço subpodocitário e espaço de Bowman(104). Os 

abundantes feixes de actina dos PPs conectados aos pedicelos adjacentes formam 

uma estrutura contínua, semelhante a uma faixa, tracionando a superfície da MBG, 

impedindo sua expansão externa e aderência capsular que poderia provocar colapso 

segmentar da alça capilar(113). Esta faixa precisa ser firme para manter os podócitos 

aderidos à MBG, resistindo às forças pulsáteis geradas pela elevada pressão 
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hidrostática sobre a parede do capilar e, também, à tensão de cisalhamento 

transmitida pelo fluxo do ultrafiltrado na fenda diafragmática(110,114).  

A compactação da MBG exercida pelos podócitos pode ainda modular e 

restringir o diâmetro dos poros endoteliais, impedindo a saída de proteínas como a 

albumina, de acordo com um modelo recentemente proposto, no qual os cabos de 

actina interconectados à fenda diafragmática atuam em conjunto para contrabalançar 

a pressão hidrostática do capilar, enquanto regulam a permeabilidade da 

BFG(110,113,114). 

 

1.8.2 Fisiopatologia do podócito 

 

A função renal global e a integridade da BFG são completamente dependentes 

da quantidade adequada e do funcionamento saudável dos podócitos(101,110,115,116). 

Todavia, pelo fato de terem atingido um alto estágio de diferenciação e especialização 

próprio de células pós-mitóticas, os podócitos perderam a capacidade de se dividir ou 

se renovar, aspecto que os torna especialmente vulneráveis a diversos insultos(117). A 

lesão podocitária torna-se, assim, um evento irreversível com impacto negativo sobre 

a função renal global, levando a desfechos desfavoráveis pela morbidade e 

mortalidade expressivas(116,118).  

Os podócitos são as primeiras células que surgem na embriogênese renal por 

volta da nona semana e ao atingir o estágio maduro perdem a capacidade 

proliferativa(117,119). A maior quantidade de podócitos está presente no nascimento do 

indivíduo, diminuindo lentamente ao longo da vida, sem que ocorra um prejuízo 

significativo da função renal, mesmo em fases avançadas da vida(102). A manutenção 

do número adequado de podócitos por glomérulo é, portanto, primordial para a 

preservação da função renal; todavia, diversas enfermidades glomerulares aceleram 

dramaticamente a perda de podócitos(120). 

As enfermidades glomerulares, em conjunto, são responsáveis pela maioria 

dos casos de DRC que cursam com perda progressiva da função renal e afetam 

globalmente cerca de 10% da população adulta(121). Nestas nefropatias, a injúria do 

podócito costuma estar envolvida, seja diretamente na patogênese primária da lesão, 

seja no processo de progressão da DRC(122). 
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Dano funcional de qualquer uma das camadas da BFG leva ao surgimento de 

proteinúria(101). Lesões glomerulares afetando predominantemente células endoteliais 

ou mesangiais comumente originam glomerulopatias inflamatórias e proliferativas, 

posto que estas células são capazes de proliferar e estão próximas do sangue, 

recrutando células inflamatórias, complemento e citocinas, as quais manifestam-se 

clinicamente, além da proteinúria, com hematúria, leucocitúria ou síndrome 

nefrítica(101). Distintamente, pelo fato dos podócitos estarem separados da circulação 

pela MBG e endotélio, a injúria podocitária não recruta um processo inflamatório 

exsudativo, entretanto prejudica o desempenho funcional e altera a estrutura dos 

podócitos, promovendo aumento da permeabilidade glomerular que se manifesta com 

aumento da excreção de proteínas na urina (albuminúria), podendo inclusive deflagrar 

o surgimento de síndrome nefrótica e, posteriormente, cursar com falência renal 

progressiva(115,123).  

Definitivamente a lesão podocitária representa a causa subjacente mais comum 

da proteinúria de origem glomerular(123). Embora não seja exclusiva, a proteinúria é a 

manifestação clínica clássica da lesão podocitária e ocorre especialmente pela perda 

da integridade da fenda diafragmática, desestruturação do citoesqueleto do podócito 

e/ou modificação de carga da barreira eletrostática. Independentemente do padrão da 

lesão glomerular, a proteinúria é geralmente resultante dos distúrbios da seletividade 

de tamanho e/ou carga da BFG, funções que dependem em grande parte da 

integridade do podócito(124). Assim, o comprometimento do podócito é um evento 

importante das glomerulopatias proteinúricas independente da etiologia(101). 

As podocitopatias são nefropatias proteinúricas nas quais os processos 

patológicos decorrem da lesão primária ou extrínseca dos podócitos, na presença de 

alterações no genótipo e/ou fenótipo, repercutindo em qualquer componente estrutural 

e funcional dessas células(116,124). Engloba diversas etiologias, classificadas em 

podocitopatias genéticas ou adquiridas, sendo as últimas em resposta a diversos 

insultos, tais como agressões imunológicas, metabólicas, stress hemodinâmico, 

toxicidade de fármacos, toxinas e infeções(116,124). 

É importante destacar ainda que podócitos não são apenas alvos passivos de 

injúria, mas atuam como importantes mediadores do processo de progressão das 

nefropatia crônicas. 
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1.8.3 Alterações Morfológicas 

 

Independentemente da etiologia, os aspectos morfológicos da lesão podocitária 

reúnem um padrão uniforme de alterações visualizadas na microscopia eletrônica, 

destacando-se: vacuolizações, alterações microcísticas ou pseudocísticas, corpos de 

inclusão citoplasmáticos, apagamento dos pedicelos, colapsos de alças capilares, 

descolamento da BFG e glomeruloesclerose(99,120,125). Em áreas com número reduzido 

de podócitos, pode haver focos com desnudamento da MBG subjacente.  

As lesões podem ser agrupadas nas seguintes respostas do podócito à injúria, 

as quais incluem: apagamento dos pedicelos, hipertrofia celular, descolamento da 

MBG e apoptose. 

 

Apagamento dos Pedicelos 

 

Embora inespecífica, a resposta mais típica da injúria ou lesão podocitária é a 

alteração denominada apagamento de pedicelos, uma característica morfológica 

frequentemente associada às nefropatias proteinúricas(125,126). O apagamento dos 

pedicelos é caracterizado pelo encurtamento, retração e alargamento dessas 

estruturas de cada podócito, com a simplificação gradual das interdigitações 

regulares, configurando um quadro de fusão e desaparecimento da fenda 

diafragmática. Este processo é desencadeado pela desestruturação do citoesqueleto 

de actina, alterando a forma do podócito, que passa a assumir o aspecto de uma 

superfície plana e contínua da camada podocitária sobre a MBG. Comparada ao 

podócito saudável, a estatura dos PP pode ficar reduzida em até 70%, enquanto sua 

largura aumenta em até 60%. Esta alteração ainda pode ser reversível e parece 

representar uma resposta adaptativa do podócito a diversas injúrias, trazendo 

repercussões funcionais, com o surgimento de graus diversos de proteinúria de 

origem glomerular(126). Em glomerulopatias como lesões mínimas, glomeruloesclerose 

segmentar e focal e nefropatia diabética, a proteinúria está relacionada com o 

apagamento dos pedicelos. 
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Hipertrofia dos Podócitos 

 

O desempenho da função glomerular requer a cobertura da camada podocitária 

em toda a extensão da MBG subjacente. Os podócitos sofrem hipertrofia 

compensatória em duas situações: aumento glomerular ou redução da quantidade de 

podócitos por glomérulo(115). Fisiologicamente, o volume glomerular aumenta com a 

idade, enquanto o número de podócitos diminui, resultando em uma densidade de 

podócitos reduzida no processo de envelhecimento. Dessa forma, para preservar a 

função renal, o podócito se remodela para tentar compensar a perda do podócito 

vizinho e preencher eventuais lacunas da cobertura podocitária sobre a MBG(115).  

Quando os podócitos são perdidos do tufo capilar, os remanescentes se 

adaptam para tentar estender a cobertura sobre a MBG recém-desnudada. A ativação 

da via mTOR (mammalian Target of Rapamycin) está envolvida nessa resposta, 

regulando simultaneamente o tamanho e a hipertrofia compensatória dos 

podócitos(127). Em geral, essa ativação é necessária para a regulação do metabolismo 

celular e para o rearranjo do citoesqueleto, embora seja também reconhecida como 

uma via importante de sinalização no contexto da doença glomerular(128).  

As podocitopatias podem superar a capacidade de hipertrofia compensatória e 

acentuar a perda dos podócitos, levando ao surgimento de colapso segmentar de 

alças capilares e esclerose glomerular(116).  Quando um certo nível de podocitopenia 

(>40%) é atingido, os podócitos restantes tornam-se incapazes de compensar as 

células perdidas com mais hipertrofia. Isso resulta em esclerose de todo o glomérulo 

associada a atrofia do túbulo correspondente. Quando a perda de podócitos for inferior 

a 20% haverá apenas expansão mesangial e os podócitos remanescentes 

hipertrofiam como mecanismo compensatório à falta das demais células(122,129). A 

hipertrofia aumenta a expressão de diferentes proteínas na superfície dos podócitos. 

 

Destacamento dos Podócitos 

 

A camada de podócitos é o componente mais vulnerável da BFG por algumas 

razões. Primeiro, os podócitos são conectados à MBG pelos próprios processos 

celulares, representados pela integrina α3β1 e distroglicanos (figura 1), e, além disso, 

são constantemente expostos a forças mecânicas que continuamente se opõem à sua 
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fixação na BFG, representadas pela pressão hidrostática do capilar glomerular e pela 

tensão de cisalhamento do ultrafiltrado que é canalizado para o espaço subpodocitário 

sob os corpos celulares flutuantes do podócito(130). Outra razão importante dessa 

fragilidade, é o estágio de célula pós-mitótica adquirida pelo podócito, cujo tributo é a 

perda da capacidade proliferativa e, dessa forma, a depleção podocitária não será 

substituída pelos podócitos remanescentes(117). Os podócitos raramente sofrem 

mitose e quando entram no ciclo celular não completam a citocinese, podendo ocorrer 

um processo denominado mitose catastrófica (aberrante), na qual a divisão celular 

defeituosa produz células poliploides ou com mais de um núcleo (polinucleadas) sem 

aderência à MBG associada à morte celular por apoptose. 

Se por um lado, o podócito tem demonstrado ser uma célula resistente aos 

desafios mecânicos e às injúrias isquêmicas ou tóxicas, no entanto, é mais facilmente 

perdido por desprendimento, ainda como célula viável, sem ter sofrido necrose ou 

apoptose(131).  

Podócitos viáveis que sofreram descolamento do glomérulo podem ser 

recuperados na urina de pacientes em determinadas situações patológicas, como a 

nefropatia diabética, nefropatia por IgA e glomeruloesclerose segmentar e focal(124,132). 

A podocitúria expressiva nessas situações patológicas sugere que a injúria podocitária 

interferiu, prejudicando a adesão do podócito à MBG, constituindo um biomarcador de 

atividade das podocitopatias, que pode mesmo antecipar-se ao surgimento da 

proteinúria clínica e ao desenvolvimento da glomeruloesclerose. A intensidade da 

podocitúria, além disso, se correlaciona com a gravidade e atividade das 

glomerulopatias(133). 

O desprendimento de podócitos como células viáveis tem duas causas 

principais: aumento da tensão mecânica e/ou perda da adesão dos podócitos à MBG. 

Estresses mecânicos aumentados são causados por hiperfiltração glomerular e/ou 

hipertrofia excessiva, representados por doenças glomerulares degenerativas 

(nefroesclerose avançada, ablação ou perda de parênquima renal funcionante, 

progressão da DRC, néfron hiperfiltrante), nefropatia diabética e as formas 

secundárias de glomeruloesclerose segmentar e focal. A adesão prejudicada à MBG 

parece desempenhar um papel importante nas glomerulonefrites e, também, em 

enfermidades genéticas que envolvam alterações nas proteínas ligantes (adesão), 

componentes do citoesqueleto do podócito ou da fenda diafragmática. A interação 
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desordenada entre as proteínas estruturais da fenda diafragmática e o elemento 

contrátil - actina - dos pedicelos leva à atrofia dessas estruturas, desprendimento da 

MBG e proteinúria(134). 

Enquanto as alterações do tipo apagamento dos pedicelos ou hipertrofia ainda 

são potencialmente reversíveis, a perda de podócitos, por destacamento ou por 

apoptose, representa um evento irreversível(125). A lesão podocitária pode levar à 

redução no número e densidade de podócitos no glomérulo, correlacionando-se com 

o processo de progressão da DRC(121). 

Em um modelo experimental utilizando ratos transgênicos, Wharram et al. 

demonstraram a associação entre o grau de depleção podocitária e a progressão da 

nefropatia(135). Neste estudo, a depleção de podócitos de até 20% mostrou proteinúria 

transitória e esclerose mesangial, evoluindo para proteinúria sustentada e 

glomeruloesclerose global com a depleção de podócitos superior a mais de 40%(135).  

Quando um certo nível de podocitopenia é atingido, os podócitos 

remanescentes tornam-se incapazes de compensar com mais hipertrofia, resultando 

em colapso vascular, sinéquias com a cápsula de Bowman e esclerose segmentar 

focal ou de todo o glomérulo, em casos avançados, acompanhada de atrofia do túbulo 

correspondente(122,129). Este mecanismo de perda de néfrons é responsável pela 

progressão da DRC(120). 

A injúria e a lesão podocitária são, portanto, eventos pré-clínicos, subjacentes 

ao surgimento de proteinúria e da progressão da nefropatia para a 

glomeruloesclerose(133). Sob efeito de diferentes injúrias (genética ou adquirida), os 

podócitos se desdiferenciam, sofrem alterações morfológicas (apagamento dos 

pedicelos e hipertrofia) e desprendem-se do glomérulo aparecendo na urina. A 

podocitúria maciça diante da capacidade proliferativa limitada dos podócitos leva à 

redução da população no glomérulo (podocitopenia), o que culmina com o 

desenvolvimento de glomeruloesclerose, consequência final da lesão podocitária.  

Evidências clínicas e obtidas de modelos experimentais sugerem que a lesão 

e depleção de podócitos representa o principal componente do processo que conduz 

as glomerulopatias para a DRC(120).  
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1.8.4 Alterações Moleculares 

 

A função podocitária depende de um arranjo altamente organizado dos 

compartimentos de filtração e da precisa sinalização celular, sendo assim os podócitos 

são vulneráveis a uma variedade de agentes que possam interferir no citoesqueleto 

de actina, no domínio apical, no complexo da fenda diafragmática (que coordena o 

citoesqueleto) e na estrutura da MBG à qual os podócitos aderem(102,136). Os 

mecanismos que produzem podocitopatias à nível molecular incluem distúrbios 

genéticos (mutações e deleções genéticas) e outros, associados à doenças adquiridas 

mais prevalentes (enfermidades metabólicas: nefropatia diabética, doenças auto-

imunes, efeito de drogas ou toxinas, infecções virais: como o HIV, etc)(116,124,137).  

Os podócitos são células que expressam proteínas codificadas por genes 

específicos, os quais quando mutados produzem síndromes nefróticas congênitas e 

glomerulonefrites hereditárias. Essas proteínas localizam-se em diferentes 

compartimentos dos podócitos, tais como: na conexão intercelular da fenda 

diafragmática, no núcleo do podócito, na MBG e no citoesqueleto de actina. Exemplos 

de proteínas associadas a fenda diafragmática incluem nefrina, podocina e o canal de 

cátions TRPC6(107). Exemplos de proteínas associadas ao citoesqueleto essenciais 

para a homeostase de podócitos incluem a pocolalixina, CD2AP, actinina-4 e proteína 

ativadora de Rho GTPase 24(108). 

O componente estrutural central dos PPs dos podócitos é uma rede 

citoesquelética altamente organizada e regulada, representada por um feixe de 

filamentos de actina que se estende ao longo do comprimento dos PPs ligada a uma 

plataforma relativamente curta e interdigitada, localizada na periferia da célula na qual 

são ancorados os componentes da fenda diafragmática(113,114). A resposta inicial dos 

podócitos à injúria pode levar ao rompimento dessas estruturas e a desregulação da 

actina, onde se agregam as proteínas(110,138). 

Danos à estrutura molecular proteica dos podócitos antecedem as alterações 

estruturais e funcionais das podocitopatias. A lesão precoce poderá ser reversível se 

o citoesqueleto de actina for reestruturado, permitindo que os PPs se reorganizem em 

seu padrão de interdigitação (Figura 1). Já a lesão podocitária crônica persistente 

pode levar à depleção expressiva de podócitos, disfunção glomerular (proteinúria e 

queda da TFG) e, finalmente, falência renal definitiva por glomeruloesclerose(120,137). 
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1.9 Proteostase e Autofagia 

 

Proteostase ou homeostase das proteínas intracelulares é vital para todos os 

processos fisiológicos do organismo(139). A homeostase celular depende fortemente 

da reciclagem constante das proteínas disfuncionantes ou defeituosas, a qual é 

executada por dois sistemas distintos e colaborativos: 1) sistema ubiquitina-

proteassoma (SUP) e 2) autofagia conectada ao lisossomo (sistema da autofagia-

lisossomal)(140–142). Ambos são responsáveis pelo controle de qualidade do conteúdo 

citoplasmático, degradando as proteínas ou organelas disfuncionantes em peptídeos 

menores, recuperando e mantendo o pool de aminoácidos e o equilíbrio energético, 

vitais para o funcionamento celular. Distúrbios da degradação de proteínas estão 

implicados em condições adaptativas fisiológicas e em processos patológicos 

diversos, incluindo as nefropatias(139,143). 

O SUP realiza o processamento seletivo da maioria das proteínas intracelulares 

(80-90%), enquanto a via da autofagia recicla particularmente as proteínas agregadas 

de longa duração(142,144). A autofagia recicla também outros componentes celulares, 

como lipídeos, nucleotídeos, cadeias de açúcar e organelas disfuncionais(145,146). 

A autofagia possui três subtipos: macroautofagia, microautofagia e autofagia 

mediada por chaperonas, as quais diferem pelo modo do transporte dos alvos da 

proteólise para os lisossomos(145,147). Sumariamente, o processo de autofagia 

(macroautofagia) consiste na incorporação dos alvos citoplasmáticos por vesículas de 

dupla membrana denominadas autofagossomos, que em seguida sofrem fusão com 

o lisossomo, onde o processo de degradação e reciclagem é efetivado.  

Como células pós-mitóticas, altamente diferenciadas e especializadas, os 

podócitos dependem do rigoroso turnover das proteínas intracelulares para preservar 

a sua homeostase, desempenho funcional e garantir maior sobrevida(141). Hartleben 

et al.(144) demonstraram que os podócitos utilizam um alto nível de autofagia mesmo 

em condições basais, postulando que este seria o principal mecanismo responsável 

pela homeostase e sobrevivência dessas células(148). Coletivamente, as duas vias 

catabólicas têm propriedades citoprotetoras no podócito, controlando processos 

fisiológicos fundamentais, como as vias metabólicas, regulação da função do 

diafragma de fenda e das vias de sinalização, síntese do citoesqueleto de actina, 



41 

 

 

diferenciação, hipertrofia e envelhecimento(141). As evidências indicam que a autofagia 

nos podócitos é regulada negativamente pela via mTOR, ou seja, a ativação desta via 

inibe a autofagia(127). Embora o mecanismo não seja completamente compreendido, a 

função da autofagia nas células renais é considerada benéfica, entretanto, todas as 

vias e os mecanismos de sinalização envolvidos permanecem indefinidos(147). 

Em paralelo, crescentes evidências destacam a importância dos distúrbios da 

proteostase celular - homeostase das proteínas intracelulares - na patogênese das 

DDLs, incluindo a DF(149,150).  Os mecanismos pelos quais os substratos (Gb3) não 

degradados e que permanecem estocados nos lisossomos levam à disfunção celular 

na DF ainda são pouco compreendidos. Além do que, as repercussões patológicas da 

DF parecem envolver distúrbios celulares que extrapolam os domínios do lisossomo.  

No curso da lesão podocitária, por outro lado, alterações da homeostase das 

proteínas intracelulares foram comprovadas em diversas nefropatias, além da DF, 

como na doença renal diabética, nefrite lúpica e outras glomerulopatias 

imunomediadas, promovendo esse transtorno como um novo mecanismo 

fisiopatológico das podocitopatias(141,142). 

 

1.10 Proteômica 

 

A proteômica é a ciência que estuda o proteoma, termo introduzido em 1996 

por Wilkins para retratar o conjunto de proteínas expressas por um sistema 

biológico(140,151–153). Trata-se de uma área complementar à genômica; enquanto o 

genoma persiste inalterado ao longo da vida, o proteoma, por sua vez, é 

extremamente dinâmico, processando modificações de órgãos, tecidos e células, em 

resposta aos diferentes estágios fisiológicos do desenvolvimento, tais como 

crescimento e envelhecimento, e, também, em situações patológicas diversas, 

respostas adaptativas ao estresse, mudanças ambientais, efeitos hormonais e 

agentes tóxicos(152). De fato, o proteoma é mais representativo do estado fisiológico e 

da homeostase do organismo, visto que as proteínas expressas são as moléculas que 

efetivamente executam as funções estruturais, enzimáticas, metabólicas e de 

sinalização das células. 

A complexidade da proteômica se torna ainda maior da genômica devido à 

diversidade de proteínas existentes, visto que um único gene pode codificar várias 
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proteínas através de um fenômeno denominado splicing ou processamento 

alternativo, pelo qual os introns (trechos não codificantes do DNA intercalados entre 

os exons codificantes) podem ser removidos permitindo a união, com diferentes 

combinações, entre os exons (sequências codificantes)(154). Embora o processo de 

transcrição (mRNA) geralmente siga a ordem dos exons da sequência primária do 

DNA, há casos em que o processamento alternativo ocorre, no qual exons inteiros, ou 

partes destes, são excluídos junto aos introns, resultando na produção de diversas 

proteínas a partir de um único gene. O processamento alternativo é frequente nos 

genes humanos e de outros mamíferos, constituindo um importante mecanismo da 

diversificação proteica comparada ao número relativamente menor de genes do 

genoma(154). Adicionalmente, a atividade das proteínas é modulada por modificações 

pós-traducionais através de reações: fosforilação, glicosilação, metilação e acetilação.  

A proteômica, partir da sua introdução, tornou-se uma ferramenta com rápida 

evolução e extensa aplicabilidade, utilizada em diversos campos da medicina e da 

ciência básica(152,155). Essa ferramenta permite compreender modificações dinâmicas 

das proteínas, revelando características do comportamento celular que poderiam não 

ser representadas pela expressão gênica isolada, contemplando as já mencionadas 

modificações pós-traducionais e funções biológicas alteradas(156). Através dela é 

possível obter informações relevantes decorrentes de processos patológicos 

complexos mediados por mudanças do perfil proteômico, como as podocitopatias 

genéticas ou metabólicas. 

No geral, as metodologias empregadas para a análise proteômica seguem as 

seguintes etapas: (1) isolamento (extração) das proteínas do material  biológico 

estudado; (2) separação de proteínas por eletroforese bidimensional, em função do 

peso e carga elétrica (2D-DIGE); (3) seleção e excisão de spots específicos do gel 

(proteínas de interesse); (4) identificação das proteínas por espectrometria de massa 

(MALDI-TOF, Matrix Assisted Laser Disorption/Ionization–Time of Flight) e 

ferramentas de bioinformática e, complementarmente, (4) proteômica funcional com a 

abordagem de processos biológicos relacionados às proteínas identificadas para 

estudo de mecanismos fisiopatológicos, potenciais biomarcadores e alvos 

terapêuticos(156–158).  

A eletroforese em gel bidimensional (2D-DIGE) permite a separação de 

proteínas com alta capacidade de resolução, consistindo na aplicação sucessiva de 
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dois tipos de eletroforese na mesma amostra, induzindo a migração proteica pelo 

ponto isoelétrico e pH. As proteínas são marcadas com corantes de cores diferentes 

que não interferem na mobilidade e as imagens digitais formadas são, em seguida, 

escaneadas e interpretadas com o auxílio de um software (por exemplo DeCyder) 

que reconhece padrões diferenciais de fluorescência. Na sequência, os pontos (spots) 

marcados podem ser extraídos do gel (utilizando proteases) e preparados para a 

identificação. Os peptídeos obtidos são analisados por MALDI–TOF, no qual o 

material é colocado em uma matriz sólida e a amostra passa por um processo de 

vaporização e ionização das moléculas pela irradiação sequencial com feixes de laser 

de nitrogênio. Os vapores são aspirados e direcionados para um detector que os 

separa de acordo com sua relação massa/carga. Um analisador mede o tempo gasto 

para o deslocamento, sendo a massa de cada proteína calculada pelo tempo de vôo 

(TOF: time of fligth)(157,159). Os resultados expressos na forma de gráficos funcionam 

como uma impressão digital das proteínas que são confrontadas com os bancos de 

dados armazenados nas plataformas de bioinformática, sendo identificadas. 

Os progressos nessa metodologia contribuem para a compreensão de como as 

mudanças de expressão das proteínas interferem nos processos biológicos e 

desencadeiam distúrbios patológicos. Os resultados vislumbram a descoberta de 

biomarcadores e alvos terapêuticos, sendo, dessa forma, uma estratégia promissora 

para estudos de mecanismos fisiopatológicos.  

 

1.11 Podócitos editados por CRISPR/Cas9 

 

O sistema CRISPR/Cas9, descrito há 10 anos a partir da observação do 

sistema de defesa contra infecções virais de algumas bactérias, tornou-se em pouco 

tempo uma poderosa ferramenta de edição do DNA que revolucionou a engenharia 

genética, biologia celular e molecular, vislumbrando amplas aplicações, tais como 

biotecnologia, transplantes e terapia gênica(160). 

Essa ferramenta simplifica a edição gênica, procedendo interferências no DNA 

das células com enorme precisão, rapidez e menor custo em relação às outras 

técnicas. O CRISPR/Cas9 consiste em uma nuclease acoplada ao RNA guia (gRNA), 

previamente customizado por engenharia genética, no qual a nuclease (Cas9) é 

guiada com precisão pelo gRNA complementar para o locus específico do DNA, 
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procedendo, no alvo programado, a clivagem do DNA de dupla fita que, em seguida, 

sofre reparo pela junção das extremidades, dando origem a mutações ou o 

silenciamento de genes funcionais(161).  

Através dessa tecnologia, variantes genéticas associadas a doenças 

específicas podem ser geradas potencialmente por meio da modificação genômica 

precisa e linhagens celulares com genótipos homogêneos podem ser obtidas para a 

investigação da base molecular de doenças genéticas in vitro. 

Nessa finalidade, nosso grupo aplicou previamente a técnica CRISPR/Cas9 

para interromper a função do gene GLA em podócitos humanos imortalizados em 

cultura com o objetivo de obter um modelo celular da DF(162). As sequências alvo 

contra o primeiro e último dos 7 exons do gene GLA (ou seja, exons 1 e 7) foram 

selecionadas através de ferramentas de bioinformática, conectadas ao Cas9, sendo 

simultaneamente introduzidas nos podócitos imortalizados em cultura pela 

transfecção utilizando plasmídeos pX330. Os podócitos editados por essa técnica 

demostraram redução dramática na atividade da α-GAL, juntamente com intensa 

impregnação de Gb3, o principal substrato da enzima(162). Ambas representam as 

principais características bioquímicas do fenótipo da DF expresso nas células 

acometidas, validando o referido modelo celular experimental. 

A tecnologia CRISPR/Cas9 induz modificações gênicas direcionadas de forma 

estável e eficiente, que podem ser empregadas para geração de hipóteses e estudos 

dos mecanismos patogênicos das doenças genéticas em estudos in vitro(163). Os 

modelos celulares de doenças podem ser ferramentas extremamente úteis para 

entender os mecanismos e a função gênica específica do tipo de célula, 

particularmente quando a doença não é reproduzida adequadamente em animais de 

experimentação, como é o caso da DF.   
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O podócito tem atraído cada vez mais a atenção da pesquisa científica pelo 

destacado significado funcional, pela arquitetura molecular elaborada e vias de 

sinalização complexas, essenciais para o desempenho da função renal. Além disso, 

a lesão e consequente depleção de podócitos são eventos catastróficos para a função 

renal, implicadas no princípio e na progressão de um amplo espectro de nefropatias 

crônicas, que constituem um importante problema de saúde pública (116).  

A nefropatia da DF representa uma podocitopatia metabólica hereditária e 

embora as consequências clínicas tardias sejam bem conhecidas, os eventos 

moleculares que deflagram a lesão podocitária carecem de estudos, configurando um 

cenário apropriado para investigar os mecanismos da lesão podocitária(83,162,167). 

Nessa linha de pesquisa, desenvolvemos pela primeira vez um modelo celular 

experimental aplicando a revolucionária ferramenta de edição gênica CRISPR/Cas9 

para silenciar o gene GLA de podócitos humanos imortalizados em cultura, gerando 

uma linhagem de células que passaram a expressar as características fenotípicas 

típicas da DF(162).  

Modelos experimentais são valiosos para explorar a integridade do podócito e 

sua resposta à injúria, que na DF tem sido exclusivamente atribuída ao efeito 

patogênico de substratos inertes estocados nos lisossomos. Deste modo, é relevante 

avançar na pesquisa para revelar os mecanismos moleculares a partir do defeito 

genético, além dos depósitos lisossômicos, que poderiam desencadear mediadores 

secundários ou outras cascatas patogênicas responsáveis pelos desfechos clínicos 

indesejáveis.  

Nessa perspectiva, a abordagem proteômica diferencial e a caracterização do 

perfil proteico de podócitos geneticamente condicionados mimetizando a DF poderá 

contribuir na identificação dos elementos envolvidos na lesão podocitária. O presente 

estudo utilizará ainda a integração dos dados proteômicos, biologia celular e 

molecular, bioinformática, além da exploração de processos biológicos e vias de 

sinalização afetadas, buscando estabelecer conexões que surgiram na biologia dos 

podócitos in vitro deflagradas pela inativação do gene GLA. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Determinar as proteínas diferencialmente expressas através da abordagem 

proteômica comparativa dos podócitos humanos imortalizados em cultura 

expressando o fenótipo da DF obtido através de edição gênica do gene GLA pela 

tecnologia CRISPR/Cas9.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Investigar os processos biológicos e as vias de sinalização alteradas no modelo 

de podócitos humanos imortalizados mimetizando as características fenotípicas da 

DF. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Informações gerais 

 

O projeto de pesquisa obedecerá às regras do Comitê de Ética Médica em 

Pesquisa da UNIFESP onde foi cadastrado e aprovado sob o número 9203010218 de 

06/02/2018. 

Trata-se de estudo experimental, que foi executado no Laboratório de 

Imunogenética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Teresina-PI.  

 

4.2 Procedimentos Experimentais 

 

4.2.1 Cultura dos podócitos   

 

Os podócitos humanos utilizados na presente pesquisa foram imortalizados 

pelo Dr. Jean Daniel Sraer e cedidos pela Dra. Agnieszka Swiatecka-Urban (Children’s 

Hospital of Pittsburgh and Department of Cell Biology - Pittsburgh, PA-USA) para o 

laboratório da Dra. Ora Weisz (Renal-Electrolyte Division, Department of Medicine, 

University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania)(111,168). Os 

marcadores podocitários (podocina, WT1, Fyn e CD2AP) foram previamente 

comprovados, seguindo-se a aplicação da edição do gene GLA pela tecnologia 

CRISPR/Cas9 com a finalidade de desenvolver o modelo celular representativo da 

DF. Os podócitos foram usados para experimentos de edição gênica entre as 

passagens 13 a 17 das células originalmente imortalizadas. As sequências alvo 

dirigidas aos exons 1 e 7 do gene GLA foram customizadas por ferramentas de 

bioinformática para a confecção dos gRNA conectados ao Cas9, em seguida 

transfectados pelos plasmídios pX330 no grupo experimental de podócitos 

imortalizados em cultura. Os podócitos submetidos ao nocaute do gene GLA 

passaram a exibir o fenótipo bioquímico da DF, caracterizado por atividade da enzima 

α-GAL severamente reduzida (praticamente nula) e impregnação de Gb3, 

sucessivamente comprovados nos experimentos subsequentes, aspectos que 
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validaram o modelo experimental proposto(162). As linhagens de podócitos (editados e 

controle) foram posteriormente transferidas para o Brasil, encontrando-se 

armazenadas no Banco de Células do Rio de Janeiro à disposição do Laboratório de 

Imunogenética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Piauí, onde os 

experimentos do presente estudo foram conduzidos. 

Os podócitos humanos imortalizados (controles e editados) foram cultivadas 

em meio DMEM/F-12 (Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado 

pelo calor (30 min a 56oC), 20 mM de  tampão HEPES (Gibco), 2 mM L-glutamina 

(Gibco), 1% (v/v) Insulina-Transferina-Selenium (Gibco) e 1% (v/v) Pen/Strep [10 000 

unidades/mL (Gibco)]. As células foram mantidas a 37°C e 5% de CO2 em uma 

incubadora umidificada e o meio de cultura foi trocado a cada 48 horas. Ao atingiram 

80% de confluência, 1:10 das células foram subcultivadas e as demais congeladas 

em soro fetal bovino contendo 10% de DMSO (dimetilsulfóxido) a -80°C e em 

nitrogênio líquido para armazenamento a longo prazo. 

 

4.2.2 Proteômica 

 

4.2.2.1 Extração de Proteínas 

 

Os podócitos foram utilizados para os experimentos de proteômica do presente 

estudo na 6.a passagem após o procedimento de edição gênica. Quando as células 

subcultivadas em placas de 6 poços atingiram 90% de confluência, o meio contendo 

soro fetal bovino foi removido e as células foram lavadas três vezes com PBS livre de 

bicarbonato e Ca++. A cada poço foram adicionados 300µL de tampão de lise (7M 

urea, 2M thiourea, 4% w/v CHAPS, 1%v/v triton X-100, 40 mM tris–HCl pH 8.8, 65 mM 

DTT, 1%v/v Protease Inhibitor Mix). A placa foi mantida sob agitação leve por 30 min. 

Os lisados de cada poço foram transferidos para tubos de 1,5mL e centrifugados 

durante 30 min a 14.000 g à temperatura ambiente. O sobrenadante foi recolhido e 

mantido a -80 °C. A dosagem das proteínas dos extratos foi realizada pelo 2-DQuant 

Kit (GE Healthcare) e confirmada através de géis SDS-PAGE para observação da 

integridade das amostras. 
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4.2.2.2 Eletroforese em Gel Bidimensional (2D-DIGE) 

 

Para avaliar a reprodutibilidade e determinar as condições ideais para serem 

utilizadas no DIGE, o perfil proteômico foi avaliado inicialmente utilizando géis de 7 

cm, pH 3–11 não linear (GE Healthcare). 

Proteínas extraídas (50 μg) do Podócito de Fabry e controle foram adicionadas 

à solução de reidratação (1,25 μL IPG buffer, pH 4–7, 10 μL/L—GE Healthcare, UK) 

e IEF buffer (8M urea, 2M thiourea, 4%CHAPS, 0,0025% bromophenol blue, 10 mg/mL 

dithiothreitol—GE Healthcare) em um volume total de 125 μL por IPG strip (7 cm, pH 

3–11 NL) (GE Healthcare). As amostras foram incubadas com IPG strip  em recipiente 

de reidratação (Immobiline DryStrip Reswelling Tray, GE Healthcare, UK) por 12h e 

submetidas a focagem isoeléctrica no aparelho Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric 

Focusing System (GE Healthcare, UK), utilizando o programa IPGphor (GE 

Healthcare, UK). Em seguida as strips foram incubadas em solução de equilíbrio (50 

mM Tris-HCl, pH 8,8, 6 M urea, 30% glicerol, 2% SDS, 0,002% bromophenol blue, and 

125 mM DTT) por 15 minutos e, em seguida, incubadas durante mais 15 min numa 

solução de equilíbrio contendo iodocetamida 13,5 mM (GE Healthcare, UK) ao invés 

de DTT. A eletroforese foi realizada em gel de poliacrilamida a 12% contendo SDS em 

uma cuba de eletroforese vertical (Ettan DALTsix electrophoresis Unit -GE Healthcare, 

UK) a 30 mA por gel. A Bench Mark Protein® Lader (Invitrogen, EUA) foi usada como 

marcador de massa molecular. Os géis foram corados com Coomassie Brilliant blue 

G-250 coloidal (GE Healthcare, Reino Unido) e digitalizados usando o Image Scanner 

(Amersham Biosciences, Inglaterra). 

As amostras de proteínas extraídas dos podócitos foram marcadas usando os 

CyDye DIGE fluorócromos oriundos do kit Ettan DIGE (GE Healthcare, Reino Unido), 

de acordo com o fabricante. Para um pool de 50μg de proteínas extraídas, 400 pmol 

de corantes foram adicionados. Cada amostra de proteínas (podócito de Fabry e 

podócito controle) foi marcada com um fluorócromo diferente. A troca de corante foi 

realizada em diferentes géis e o corante Cy2 foi usado como padrão interno. Amostras 

marcadas e 800 μg de mistura de proteínas não marcadas foram incubadas com IPG 

strip (18 cm, pH 3-11 NL - GE Healthcare) por aproximadamente 12h, submetidas a 

focalização isoelétrica e eletroforese.  
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4.2.2.3 Análise das imagens dos géis 

 

Após a eletroforese, os géis foram escaneados utilizando o equipamento 

Typhoon Trio (GE Healthcare, UK) com excitação/emissão de comprimentos de ondas 

específicos para Cy2 (488/520 nm), Cy3 (532/580 nm), e Cy5 (633/670 nm). Após o 

escaneamento, os géis foram corados com Coomassie Brilliant blue G-250 (Thermo 

Scientific, USA) para marcar os spots de interesse. 

Para os géis fluorescentes, foi utilizado o software DeCyder ™ 2-D Differential 

Analysis v7.0 (GE Healthcare, UK), de acordo com as instruções do fabricante. Os 

spots contendo proteínas marcadas com diferentes corantes fluorescentes foram co-

detectadas e quantificadas nas três imagens obtidas de cada gel. Com base na razão 

dos spots normalizados de volume médio que tiveram um aumento ou diminuição de 

pelo menos 1,2 vezes, foram avaliados para significância estatística. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste t de 

Student, com nível de significância de p≤0,05 [23]. Spots com mudanças significativas 

foram selecionados para identificação por espectrometria de massa. 

 

4.2.2.4 Identificação das proteínas por Espectrometria de Massa 

 

Os spots selecionados na etapa anterior foram cortados e retirados do gel com 

o auxílio de uma pipeta de Pasteur, sendo em seguida lavados com 400 μL de uma 

solução contendo 25 mM de bicarbonato de amônio (NH4CO3), pH 8,0 (Synth, Brasil) 

e 50% de acetonitrila (Sigma-Aldrich, EUA), três vezes por 15 min à temperatura 

ambiente sob agitação vigorosa para descoloração. Os fragmentos de gel foram 

desidratados com 200 μL de acetonitrila por 5 min e secos sob centrifugação a vácuo. 

As proteínas foram digeridas com 20 μL de solução contendo 2,0 mM de NH4CO3 

(Synth, Brasil) e 20 ng/μL de tripsina (Promega, EUA), seguida de incubação por 24 h 

a 37°C. Os péptidos foram extraídos com ácido fórmico a 5% (Sigma-Aldrich, EUA) e 

acetonitrilo a 50%. Os extratos protéicos foram concentrados (volume final de 10 μL) 

nas colunas ZipTip® C18 (Millipore, EUA) e o volume final foi reduzido para 5,0 μL em 

centrífuga a vácuo. Para análise de amostras no espectrômetro de massas, 0,3μL da 

amostra foram misturados com o mesmo volume de solução de matriz saturada [10 

mg / mL de ácido R-ciano-4-hidroxicinâmico em 50% de acetonitrila / 0,1% de ácido 
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trifluoroacético] (Sigma-Aldrich, EUA). Os dados brutos para identificar proteínas 

foram obtidos de ABSCIEX® Proteomics Analyzer MALDI-TOF™ System 5800 

(Applied Biosystems, EUA).  

Na etapa seguinte procedeu-se a Identificação de proteínas no banco de dados. 

Todas as informações adquiridas para cada spot, ou seja, a razão massa/carga e 

intensidade dos picos, obtidas no espectro e as razões massa/carga e intensidades 

dos picos relativos a cada um dos espectros MS/MS foram compiladas em um arquivo, 

utilizado pela MASCOT (Matrix Science, EUA) (http://www.matrixscience.com) para 

realizar a busca em bancos de dados.  

 

4.3 Western Blot (WB) 

 

Proteínas dos podócitos humanos imortalizados com genótipo e fenótipo da DF 

e podócitos controles foram obtidas adicionando-se 600uL do tampão de extração 

RIPA (Sigma-Aldrich) suplementado com coquetel inibidor de protease e fosfatase 

(Sigma-Aldrich) às placas de cultivo com 80% de confluência. Após 5 minutos, o lisado 

celular  foi transferido para um tubo de 1,5mL. O lisado foi passado 10x por seringa 

de 24g, posteriormente, centrifugado a 14.000 g por 5 minutos e o sobrenadante 

contendo as proteínas foi recolhido e transferido para um novo tubo. As proteínas 

foram quantificadas utilizando o BCA kit (Sigma) de acordo com as especificações do 

fabricante. Um total de 50ug de proteínas de cada amostra foi corrida em gel de 

acrilamida a 8-12% sob voltagem constante de 100V por 3 horas. Em seguida, o gel 

foi transferido para uma membrana de PVDF (Sigma-Aldrich), utilizando-se uma cuba 

de transferência sob voltagem constante de 120V por 30 minutos. Após a 

transferência, a membrana foi imersa em tampão de bloqueio (5% de leite em pó em 

TBST) durante 1 hora sob leve agitação; posteriormente, cada membrana foi incubada 

com anticorpos primários durante a noite a 4°C. Em seguida, a membrana foi lavada 

3x por 5 minutos em TBST e incubada com os anticorpos secundários por 1 hora a 

37°C. As membranas foram reveladas utilizando o método de quimioluminescência 

segundo as instrucões do fabricante. As imagens foram escaneadas utilizando o 

equipamento C-Digit e quantificadas utilizando o software Image Studio Digit (LI-

COR®,Biosciences). Todos os resultados são representativos de três experimentos 
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independentes e, em cada experimento, a proteína marcada foi normalizada pela 

GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) ou -actina. 

Para a análise estatística dos resultados entre os grupos  (PCTRL e PFABRY) 

foi utilizado o Teste t com intervalo de confiança de 95% e nível de significância de p< 

0,05. 

Em cada gel, cada proteína marcada foi corrida juntamente com a proteína controle, 

GAPDH ou -actina, que foram utilizadas como o primeiro parâmetro de normalização 

das amostras. Todos os resultados são representativos de três experimentos 

independentes. Como segundo parâmetro de normalização os resultados das 

proteínas PCTRL assumiu o valor de 1 e os resultados de PFABRY foram calculados 

em relação aos valores de PCTRL. Os valores relativos calculados foram utilizados 

para análise statística utilizando teste T de amostras pareados com auxílio do 

programa GrapPrismav6.0. 

 

4.4 PCR em Tempo Real (RT-PCR) 

 

Um total de 106 células foram utilizadas para a extração do RNA total utilizando 

o kit QIAamp® RNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Chatsworth, CA, USA), de acordo com 

o protocolo do fabricante. Em seguida, o RNA foi quantificado no Nano’Drop® 1000 

Spectrophotometer v.3.7 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA) e sua 

pureza determinada utilizando a razão de absorbâncias em espectrofotômetro nos 

comprimentos de onda 260/280 nm. A transcrição reversa do RNA total foi realizada 

utilizando-se o cDNA High Capacity Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

de acordo com as instruções do fabricante, a um volume final de 50 L, armazenado 

a -20oC até o momento da amplificação. RT-PCR foi realizada utilizando o SyberGreen 

PCR Master Mix e primers específicos para os marcadores podocitários Podocalixina 

e CD2AP, o GAPDH foi utilizando como gene controle para a normalização dos 

resultados. Cada reação foi realizada em triplicata em placas com 96 poços com 2 L 

de cDNA. As condições térmicas dos ciclos serão 50ºC por 2 minutos, 60ºC por 30 

minutos seguido por 95ºC por 5 minutos, e 40 ciclos usando temperaturas de 94ºC 

por 20 segundos e 62ºC por 60 segundos. Os dados foram coletados no termociclador 

ABI PRISM 7000 SDS (Applied Bioystems). A quantificação relativa da expressão do 

gene alvo foi realizada usando o método comparativo 2-ΔΔCt, onde o valor do threshold 
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cycle (TC) é definido pelo ponto onde ocorre um aumento estatisticamente significativo 

da fluorescência.  

 

4.5 Microscopia de Fluorescência com Iodeto de Propídio 

 

As células foram dispostas em um prato de seis poços, lavadas em PBS e 

depois fixadas com paraformaldeído 4% (v/v) por 10 min na temperatura de 37°C, 

antes de lavar novamente em PBS por 5 min. O volume apropriado de solução de 

trabalho de iodeto de propídio (10 mg/mL de PI em PBS, Thermo Fisher) foi adicionado 

a cada poço e incubado por 5 min à temperatura ambiente. As imagens foram obtidas 

usando um microscópio de fluorescência EVOS (LifeTechnologies).  

 

4.6 Análise Estatística 

 

As comparações das proporções médias entre os dois grupos de podócitos 

(PFABRY e PCTRL) na abordagem proteômica foram realizadas usando o módulo 

BVA do DeCyder® V7.0 através do teste t de student não pareado, considerando 

estatisticamente relevante o valor de p < 0,05. O módulo BVA gera uma razão de 

volume da amostra do spot para volume do spot padrão agrupado e normaliza essas 

razões para que a razão de volume de pico modal dentro de cada gel seja zero. Um 

algoritmo que normatiza as proporções de volume de cada spot nos géis replicados 

em relação à menor proporção de volume do mesmo spot foi aplicado para gerar a 

padronização de abundância dos spots. Os valores de abundância padronizados 

foram então submetidos à análise estatística. 

Os resultados dos experimentos obtidos por WB foram submetidos à análise 

estatística utilizando teste t de Student de amostras pareadas, para testar as 

diferenças entre as médias dos três experimentos de cada indicador em questão 

(Apêndice 1). Valores relativos das proteínas foram quantificados por densitometria 

das bandas pelo software Image Studio Digit (LI-COR®, Biosciences). Em cada gel, a 

proteína marcada foi corrida juntamente com a proteína controle para normalização 

das amostras. Os resultados são representativos de três experimentos independentes 

da quantidade relativa existente da proteína específica entre as amostras. Como 

segundo parâmetro de normalização os resultados das proteínas PCTRL assumiu o 
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valor de 1 e os resultados de PFABRY foram calculados em relação aos valores de 

PCTRL. Os valores relativos calculados foram utilizados para a análise estatística, 

conduzida através do programa GraphPad® Prism v6.0 utilizando teste t de amostras 

pareadas.  



55 

 

 

5 RESULTADOS 

 

Mapas bidimensionais representativos da extração de proteínas dos podócitos 

controle (PCTRL) e geneticamente editados (PFABRY), são mostrados na figura 3. 

Uma média de 1000 spots foram detectados nos géis analíticos, cujas réplicas 

técnicas mostraram alta reprodutibilidade quando submetidas às mesmas condições 

eletroforéticas. 

 

 
Figura 3 – Mapas proteômicos obtidos por eletroforese em gel 
bidimensional (2D-DIGE) representativos dos dois grupos de 
podócitos: controle (PCTRL) e podócitos submetidos à edição 
do gene GLA (PFABRY) por CRISPR/Cas9. As proteínas foram 
marcadas com corantes fluorescentes de cores diferentes 
(painéis A e B) para avaliação das imagens digitais. 
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A comparação de similaridade das proteínas nos dois géis analíticos foi 

realizada pela funcionalidade de correspondência pelo Software DeCyderTM Versão 

7.0 (GE Healthcare) e revelou uma proporção de aproximadamente 95% dos mesmos 

spots presentes em ambos os géis. 

A comparação estatística pelo teste t de Student não pareado entre os dois 

géis, realizada pelo DeCyder® v7.0 (módulo BVA), apontou para quatro spots com 

significativa diminuição da abundância de volume nos podócitos submetidos à edição 

do gene GLA (p ≤ 0,05, fold change ≤ −1,2). 

Os quatro spots selecionados pela diferença de abundância no gel analítico do 

grupo de podócitos editados geneticamente (PFABRY) foram excisadas, tratados com 

tripsina e analisadas espectrometria de massas (Figura 4).  

 

Figura 4 – Análise proteômica comparativa dos dois 
grupos de podócitos através do software DeCyder 7.0 
(GE Healthcare) (controle versus podócitos editados 
com deleção do gene GLA) evidenciou quatro pontos 
(spots) de proteínas diferencialmente expressas, 
correspondentes as setas na figura. 

 

A identificação das proteínas foi obtida em apenas três dos quatro spots 

(pontos) excisados. Dados sobre as proteínas identificadas pela espectrometria de 

massa, com informações sobre o peso molecular, alterações diferenciais de 

expressão entre as amostras, número de acesso, nome do gene codificante e 

localização estão detalhados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização por espectrometria de massa (MALDI-TOF) das proteínas 
diferencialmente expressas nos podócitos submetidos à deleção do gene GLA com 
características fenotípicas da DF (PFABRY) em comparação ao grupo controle 

Spo

t 
UniProt ID GENE Protein Name MW T MW E Fold 

Change 
Location 

1 P10809 HSPD1 
Heat shock protein 

60kDa (HSP60) 
60 kDa 65 kDa -1,43 

Mitochondria

l 

2 P09936 UCHL1 

Ubiquitin carboxy 

terminal esterase L1 

(UCHL1) 

24.8k Da 25 kDa -1,42 Cytoplasm 

3 P06733 ENO1 α-enolase  37 kDa 35 kDa -1,61 
Cell membrane 

Cytoplasm 

MW T = molecular weight theoretical / MW E = molecular weight experimental 

 

Com a finalidade de investigar adicionalmente os processos biológicos 

alterados pelas mudanças do perfil proteômico, procedemos a análise por Gene 

Ontology (GO) (http://www.geneontology.org/) das proteínas HSP60, UCHL1 e α-

enolase em conjunto com as fosfoproteínas reguladas negativamente nos mesmos 

podócitos avaliados utilizando abordagem de phosphoarray(162,169). Os resultados 

apresentados na Tabela 2 mostraram alterações significativas na regulação da 

resposta autofágica, vascular ao VEGF, ativação da via MAPK (Mitogen Activated 

Protein Kinases – Proteinoquinases ativadas por mitógenos) e apoptose. 

 

Tabela 2. Interpretação funcional obtida por Gene Ontology 

GO identifier Term P value Fold Enrichment FRD 

GO:0010506 regulation of autophagy  0,000005 18,18 0,0058 

GO:0070059 

intrinsic apoptotic signaling pathway in 

response to endoplasmic reticulum 

stress 

0,0002 90,89 0,019 

GO:0035924 
cellular response to vascular endothelial 

growth factor stimulus 
0,0003 73,16 0,025 

GO:0000186 activation of MAPK activity  0,0006 54,54 0,038 

GO:0008637 apoptotic mitochondrial changes  0.0007 49.99 0.041 

FRD = False Ratio Discovery 

 

http://www.geneontology.org/
http://amigo.geneontology.org/amigo/term/GO:0010506
http://amigo.geneontology.org/amigo/term/GO:0000186
http://amigo.geneontology.org/amigo/term/GO:0008637
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A investigação adicional das vias de sinalização relacionadas aos processos 

biológicos destacados na análise funcional da GO foi realizada por WB, ensaios de 

imunofluorescência e RT-PCT.  

Os biomarcadores LC3B (Microtubule-associated Protein Light Chain 3) e p62 

(Sequestossomo 1), consagrados no monitoramento da via autofágica, foram 

avaliados por WB, sendo a GAPDH usada como proteína de controle de carga pela 

distribuição ubíqua. Os resultados mostraram significativa maior expressão de LC3B 

(>1,4x + 0,03; p<0,05) e de p62 (>1,7x + 0,02; p<0,01) nos podócitos editados 

(FABRY) quando comparados aos do grupo controle (Figura 5 e Apêndice 1).  

 

 
 
Figura 5 – Análise da expressão relativa (fold change) dos marcadores de autofagia 
LC3B: 1,4x + 0,03 (A) e p62: 1,7x + 0,02 (B) por WB nos dois grupos de podócitos: 
controle (PCTRL) e podócitos submetidos à deleção do gene GLA (PFABRY). Os 
dados são apresentados como a média ± EPM de três experimentos independentes. 
Teste t de Student de amostras pareadas foi utilizado para análise estatística sendo 
p<0,05 considerado significativo. 

      (*)p<0,05;  (**)p<0,01. 
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Em paralelo, os ensaios com iodeto de propídio mostraram maior densidade de 

células apoptóticas no grupo dos podócitos editados (FABRY) em comparação aos 

podócitos do grupo controle (Figura 6). 

 

 

  
Figura 6 - Imagens de microscopia de fluorescência coradas com iodeto de 
propídio nos dois grupos: A) Controle (PCTRL) e B) Podócitos submetidos à 
deleção do gene GLA mimetizando as características fenotípicas da DF 
(PFABRY) (Ampliação = 10× e barra de escala = 20 μm). 
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A avaliação de marcadores representativos da transição epitélio mesenquimal 

(TEM) e reatividade vascular nesse estudo demostrou que em comparação aos 

podócitos do grupo controle, os podócitos editados com deleção do gene GLA 

(PFABRY) apresentaram significativa maior expressão relativa de TGF- (>1,5x + 

0,01; p<0,01), VEGF (>1,5x + 0,03; p<0,05) e Vimentina (>2,3x + 0,02; p<0,01) (Figura 

7 e Apêndice 1).  

 

 

Figura 7 – Análise da expressão relativa (fold change) por WB das 

proteínas: TGF: 1,5x + 0,01(A), VEGF: 1,5x + 0,03 (B) e Vimentina: 
2,3x + 0,02 (C), entre os dois grupos de podócitos, controle (PCTRL) 
versus podócitos submetidos à deleção do gene GLA (PFABRY). Os 
dados são média ± EPM de três experimentos independentes. Teste 
t de Student de amostras pareadas foi utilizado para análise 
estatística sendo p<0,05 considerado significativo. 

   (*)p<0,05;  (**)p<0,01. 
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Para investigar se as enzimas da família PI3K estão alteradas nos podócitos 

com expressão fenotípica da DF, procedemos a análise comparativa por WB nos dois 

grupos de podócitos e os resultados mostraram significativa maior expressão de 

PI3K110 (>2,5x + 0,02; p<0,01) e PI3K110 (>1,45x + 0,02; p<0,05) nos podócitos 

submetidos ao condicionamento genético (Figura 8 e Apêndice 1). 

 

 

 
Figura 8 – Análises comparativas por WB da expressão relativa (fold 

change) das proteínas PI3K p110: 2,5x + 0,02 (A) e PI3K p110: 1,45x 
+0,02 (B) entre os dois grupos de podócitos: controle (PCTRL) e 
podócitos submetidos à deleção do gene GLA (PFABRY). Os dados são 
média ± EPM de três experimentos independentes. Teste t de Student de 
amostras pareadas foi utilizado para análise estatística, sendo p<0,05 
considerado significativo. 
 (*)p<0,05;   (**)p<0,01. 

  

*
* 
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A regulação da podocalixina e de CD2AP, proteínas estruturais do podócito, foi 

avaliada no nosso estudo por RT-PCR (Figura 9 e Apêndice 1), sendo demonstrados 

níveis significativamente inferiores de expressão do mRNA da podocalixina (<0,5x + 

0,07; p<0,05) e CD2AP (<0,6x + 0,04; p<0,05) no grupo dos podócitos editados 

(PFABRY) em relação ao grupo controle (PCTRL). 

 

 

 

 
Figura 9 - Níveis de expressão de mRNA obtidos por RT-PCR de Podocalixina: 0,5x + 0,07 
(A) e CD2AP: 0,4x + 0,04 (B) nos dois grupos de podócitos: controle (PCTRL) versus 
podócitos submetidos à deleção do gene GLA (PFABRY). Para a análise estatística foi 
utilizado o Teste t com intervalo de confiança de 95% e nível de significância de p< 0,05 (*).  
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6 DISCUSSÃO 

  

Técnicas de engenharia genética introduziram um novo cenário para a 

pesquisa em biologia celular. Nesse campo, nossa equipe desenvolveu pela primeira 

vez um modelo celular experimental da DF, estabelecendo uma linhagem de 

podócitos humanos imortalizados através da utilização da revolucionária ferramenta 

de edição gênica CRISPR/Cas9, pela qual o gene GLA foi inativado(161–163,166).  Os 

podócitos geneticamente condicionados nesse modelo experimental passaram a 

expressar características fenotípicas clássicas da DF, semelhantes as encontradas 

em portadores de mutações nonsense, com redução expressiva da atividade da 

enzima α-GAL associada ao acúmulo do substrato Gb3, validando o modelo 

utilizado(162).  

Nesse estudo in vitro, investigamos a expressão de proteínas em podócitos 

com as características fenotípicas da DF desse modelo experimental comparados aos 

podócitos do grupo controle, constituído por células da mesma linhagem, sem 

qualquer manipulação genética, mantidas sob as mesmas condições de cultura. 

Para detectar proteínas diferencialmente expressas nos podócitos, partimos da 

abordagem proteômica exploratória, que constou da eletroforese em gel 

bidimensional, espectrometria de massa e análise por bioinformática (Figuras 3 e 4). 

Uma média de 1000 spots, correspondentes à aglomerados proteicos, foram 

detectados nos géis analíticos, com uma correspondência de similaridade superior a 

95% entre os dois grupos. Entretanto, a análise comparativa revelou um padrão de 

diferente distribuição expresso em 4 (quatro). Através da espectrometria de massas, 

conseguimos identificar três das quatro proteínas que exibiram uma significativa 

menor abundância: α-enolase (<1,6x), HSP60 (<1,43x) e UCHL1 (<1,42x), 

especificamente nos podócitos com as características fenotípicas da DF comparados 

ao grupo controle (Tabela 1).  

A α-enolase é uma enzima glicolítica que desempenha múltiplas funções, que 

vão além do seu principal efeito metabólico de fornecer energia durante a glicólise. 

Está localizada no citoplasma, mas também é expressa na membrana celular, onde 

se liga ao plasminogênio, permitindo sua ativação (171). A α-enolase também funciona 

como um autoantígeno em diferentes distúrbios, incluindo na nefropatia membranosa, 

na qual os imunocomplexos patogênicos são depositados na região subepitelial da 
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MBG, adjacente à camada podocitária(172). Evidências apontam que a α-enolase 

participa também da remodelação do citoesqueleto de actina, como demonstrou uma 

pesquisa com células de adenocarcinoma pancreático(173,174). Um vez que os 

podócitos são altamente dependentes da composição de actina para manter sua 

integridade estrutural e proceder à sustentação da parede do capilar glomerular e, 

além disso, são as redes de actina que possibilitam sua mobilidade e estão 

conectadas com as proteínas do diafragma de fenda, compondo a última barreira à 

filtração da albumina, a regulação negativa da α-enolase atuaria como fator adverso 

sobre a dinâmica do citoesqueleto, o que levaria à proteinúria e ao destacamento dos 

podócitos. Como é bem estabelecido, o desprendimento da MBG representa o 

mecanismo mais comum da perda de podócitos pelo glomérulo(89,175).  

A HSP60 é uma molécula chaperona conservada filogeneticamente presente 

nas mitocôndrias, desempenhando um papel importante na homeostase celular por 

facilitar a atividade funcional dos polipeptídeos, permitindo que os mesmos sejam 

reestruturados, enovelados e transportados adequadamente(176). Além desse papel 

bem estabelecido de chaperona, a HSP60 desempenha outras funções, além da 

mitocôndria, como no citosol, membrana da célula plasmática, espaço extracelular e 

nos fluidos corporais. Essas funções não canônicas incluem a participação na 

inflamação, autoimunidade, carcinogênese, replicação celular e em outros eventos 

celulares(176,177). Assim, a HSP60 é uma molécula multifuncional, com ampla 

distribuição, destacando-se ainda por possuir um gene codificador exclusivo. Nos 

podócitos, especificamente, a HSP60 atua em sinergia com a HSP10 preservando a 

integridade da mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração, 

fornecimento de energia e pela viabilidade celular(178,179). O nocaute da HSP60, em 

um estudo realizado com linhagens de células renais, demonstrou prejuízo da função 

mitocondrial, além do aumento expressivo da produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), levando à reprogramação metabólica e entrada no processo de TEM 

(transição epitélio mesenquimal), um conhecido mecanismo indutor de fibrose e 

apoptose(180).  

O estresse oxidativo mitocondrial é um mecanismo patogênico já consagrado, 

associado às nefrotias, e evidências crescentes sugerem que o mesmo desempenha 

um papel importante na patogênese das podocitopatias(181). O acúmulo excessivo de 

ROS no podócito causa danos ao DNA, lipídios e proteínas, podendo ainda ativar vias 
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de sinalização que levam ao apagamento dos PPs e perda de podócitos por 

descolamento, com desfechos clínicos caracterizados por proteinúria e queda da TFG. 

De forma mais severa, em situações patológicas, ROS geradas em excesso, 

superando as defesas antioxidantes, levam à danos oxidativos nos componentes 

celulares, induzindo a morte celular do podócito por apoptose. Os podócitos 

dependem da função mitocondrial intacta para o suprimento da alta demanda de 

energia, essencial para manter o seu complexo citoesqueleto e o desempenho 

funcional. Além da disfunção mitocondrial associada, a regulação negativa da HSP60 

observada nos podócitos modificados pode se correlacionar com o defeito da 

autofagia dependente de chaperonas já demonstradas em diversas DDLs(182,183). 

A UCHL1 é o membro principal da família de enzimas deubiquitizantes que 

compõem o SUP, que é responsável pela degradação seletiva da maior parte das 

proteínas intracelulares(141). A UCHL1 é necessária para a degradação programada 

das proteínas intracelulares, controlando a abundância de proteassoma. A redução 

de UCHL1 nos podócitos do grupo experimental (Tabela 1), por conseguinte, revela 

um distúrbio da via proteolítica do SUP que é altamente dependente dessa enzima. 

Um estudo prévio, demonstrou a associação existente entre a baixa expressão de 

UCHL1 e apoptose de fibroblastos nas DDLs(184). A proteólise comprometida pela 

deficiência do SUP torna as células renais, particularmente os podócitos e células 

endoteliais, mais suscetíveis às lesões(141,142,185). Estudos confirmaram a importância 

do UCHL1 no controle da atividade proteolítica do rim, especialmente nos processos 

de diferenciação e na lesão dos podócitos, que compartilham características 

morfológicas e bioquímicas com neurônios, os quais têm expressão abundante dessa 

proteína(142,186,187).  

As mudanças no perfil de expressão proteica foram coletivamente integradas 

ao contexto funcional mais amplo, através da análise pela ferramenta de 

bioinformática denominada “Gene Ontology” (GO), que utiliza um extenso banco de 

dados para proceder a conexão entre o genótipo, funções biológicas e vias 

moleculares (http://www.geneontology.org/)(169). A GO revelou que as proteínas 

diferencialmente expressas nos podócitos estão envolvidas na regulação de 

processos como autofagia, apoptose, resposta ao VEGF e ativação da via MAPK 

(Mitogen Activated Protein Kinases – Proteinoquinases ativadas por mitógenos), a 

última das quais resulta na expressão do marcador de TEM (Tabela 2). 

http://www.geneontology.org/
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Sumariamente, as proteínas coletivamente alteradas confluem para as vias de 

sinalização envolvidas nos processos de autofagia, proteólise intracelular e apoptose. 

Em regra, a abordagem proteômica permite compreender as proteínas e suas 

modificações pós-traducionais, desvendando particularidades do desenvolvimento 

celular que poderiam não ser elucidadas pela análise da expressão gênica isolada. As 

proteínas codificadas a partir dos genes realizam as funções celulares e são 

responsáveis por manter a homeostase, enquanto mudanças da composição proteica 

costumam mediar os processos patológicos. Vale destacar que a proteômica é uma 

metodologia geralmente empregada como um método exploratório de triagem para 

analisar simultaneamente o conjunto de proteínas de um sistema biológico(152,155,158). 

Por outro lado, as vias de sinalização alteradas podem não ser minunciosamente 

detalhadas pela abordagem proteômica, requerendo investigações complementares 

para detectar proteínas que se encontram em baixas concentrações nas amostras, 

através de metodologias que utilizam imundetecção(188). Dessa forma, para avançar 

na validação funcional dos dados proteômicos sinalizados pela GO, passamos a 

investigar comparativamente determinadas vias de sinalização nos dois grupos de 

podócitos por protocolos de WB e RT-PCR.  

A autofagia é um processo citoprotetor essencial para a preservação de células 

de vida longa, como os podócitos, que utilizam níveis elevados de autofagia 

basal(143,147,148,189). No nosso estudo, para explorar melhor a conexão entre os achados 

proteômicos e o processo de autofagia, apontada pelo contexto funcional da GO, 

avaliamos a expressão de dois biomarcadores consagrados, utilizados no 

monitoramento da via autofágica: LC3B (proteína associada a microtúbulo) e p62 

(sequestossomo 1). O LC3B é um componente próprio da membrana do 

autofagossomo, enquanto o p62 representa o substrato da autofagia que será 

incorporado para o interior do autofagossomo, pronto para o processo de degradação 

finalizado pelo lisossomo(190,191). O nível de p62 está, dessa forma, inversamente 

associado à atividade autofágica, sendo considerado um biomarcador do fluxo 

autofágico (192,193). 

Os resultados comprovaram a superexpressão significativa dos dois 

biomarcadores de autofagia nos podócitos do grupo experimental (PFABRY) 

comparados aos do grupo controle: LC3B (>1,4x) e p62 (>1,7x) (Figura 5). A elevação 

do LC3B sugere aumento da indução da autofagia ou defeito de maturação do 
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autofagossomo, enquanto o p62 superexpresso anuncia que está havendo 

interrupção do fluxo autofágico. Dessa forma, os dois biomarcadores aumentados, em 

conjunto, evidenciam inibição da autofagia nos podócitos submetidos à edição gênica.  

Nossos achados confirmaram, portanto, a presença de um defeito da autofagia 

nos podócitos condicionados geneticamente mimetizando a DF, nos quais a taxa de 

formação dos autofagossomos excede a capacidade de degradação dos mesmos 

pelos lisossomos. Já foi demonstrado em diversos estudos experimentais que o 

próprio acúmulo de autofagossomos promove citotoxidade, comprometendo a 

viabilidade celular(146,183,196,197).  

Distúrbios da proteólise no curso da lesão podocitária introduziram novos 

mecanismos fisiopatológicos para as glomerulopatias(115,141,142,195). Nos podócitos, 

particularmente, as vias proteolíticas participam da regulação processos fisiológicos 

fundamentais, tais como regulação do diafragma da fenda, de vias de sinalização, 

síntese do citoesqueleto de actina, diferenciação e envelhecimento(141,148,189). Por 

outro lado, a falha destes processos aumenta a abundância de componentes 

citotóxicos e proteínas citoplasmáticas disfuncionais que podem levar à disfunção 

celular, culminando com o apagamento dos pedicelos, descolamento de podócitos e 

manifestações como proteinúria e falência renal(189,198–201). Está demonstrado que os 

podócitos utilizam um alto nível de autofagia, mesmo em condições basais, sugerindo 

que o sistema de autofagia lisossomal desempenha um papel essencial na 

manutenção da estabilidade e sobrevida dos podócitos(148,189).  

Na DF, interrupções dos processos autofágicos nos podócitos já foram 

documentadas, sugerindo que as vias desreguladas da proteólise possam participar 

da patogênese da nefropatia nessa enfermidade. Chevrier et al. demonstraram um 

profundo distúrbio da via autofágica em células renais e fibroblastos de pacientes com 

DF(202). Mais recentemente, em um modelo de podócitos humanos, Liebau et al. 

demonstraram que o acúmulo de Gb3 está associado ao aumento dos 

autofagossomos(199).  

Os lisossomos, como já é estabelecido, são os principais compartimentos 

celulares do processo patológico da DF, decorrente do excesso de substrato (Gb3) 

não processado secundário à deficiência de α-GAL(194,195). Com o avançar da idade 

do paciente portador da DF, os depósitos de Gb3, representados morfologicamente 

como corpos zebróides na microscopia eletrônica, ocupam cumulativamente maior 



68 

 

 

proporção do citoplasma dos podócitos comprometendo a viabilidade dessas células, 

correlacionando-se em diversos estudos com o aumento da proteinúria e com a 

severidade da nefropatia(76,83,84).  

Um vez que os lisossomos desempenham um papel central no processo de 

autofagia, é válido supor que a DF exerce um impacto negativo na autofagia, e vice-

versa; dessa forma, não foi inesperada a comprovação da autofagia prejudicada nos 

podócitos com nocaute do gene GLA. Surpreendente, no entanto, foi a constatação 

do comprometimento adicional da via proteolítica do SUP, evidenciado pela baixa 

abundância de UCHL1 nos podócitos editados, que não depende diretamente do 

lissosomo (Tabela 1).  

Como já fora destacado, o SUP é a via principal de degradação das proteínas 

intracelulares, responsável pela reciclagem da maioria dos peptídeos, na qual os 

substratos-alvo são reconhecidos pela ubiquitina para o processamento mediado pelo 

proteassoma(142,144). Consequentemente, a supressão da UCHL1 indica deficiência na 

marcação dos substratos dessa via, revelando que a proteólise dependente dessa via 

também está comprometida, condição que aditivamente colabora para prejudicar a 

homeostase e viabilidade dos podócitos na DF.  

Um estudo recentemente publicado revelou que a falta de comprometimento 

renal na grande maioria das DDLs, além da DF, a despeito da presença de distúrbios 

da autofagia nessas enfermidades, ocorre pelo aumento compensatório de atividade 

do SUP que preserva a homeostase proteica e a integridade dos podócitos(203). Esta 

pesquisa defende a hipótese de que para causar dano aos podócitos, com 

repercussões morfológicas e comprometimento renal significante, é necessário que 

as duas vias proteolíticas estejam comprometidas, visto que essas células são 

extremamente dependentes do turnover de proteínas para a preservação do 

desempenho funcional e viabilidade.  

Essa associação desestabilizadora do podócito foi demonstrada de forma 

inédita no nosso estudo, que comprova a desregulação simultânea das duas vias 

proteolíticas nos podócitos com o fenótipo da DF, justificando a elevada prevalência 

de desfechos renais adversos na DF decorrentes da lesão podocitária, ausentes nas 

outras DDLs.  

Detectamos ainda no presente estudo, falhas de múltiplos componentes da via 

autofágica, uma vez que a supressão documentada de HSP60 se relaciona à 
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disfunção da autofagia mediada por chaperona, mecanismo que pode sinergicamente 

agravar os distúrbios de proteólise que afetam os podócitos na DF. 

Coletivamente, nossos dados revelaram que as duas principais vias 

proteolíticas encontram-se simultaneamente comprometidas nos podócitos 

expressando caraterísticas fenotípicas da DF. Assim, o excesso de proteínas não 

degradadas pela deficiência da via proteolítica do SUP acrescenta maior tráfego de 

material não processado para os lisossomos, já desregulados pelo estoque anormal 

de glicoesfingolipídeos devido a deficiência de atividade da enzima α-GAL. É válido 

admitir que o duplo desequilíbrio demonstrado contribui para exacerbar o processo 

patológico da nefropatia da DF, prejudicando o desempenho das funções dos 

podócitos, tornando-os mais vulneráveis à lesão. 

A desregulação da proteólise documentada nos podócitos com deficiência de 

α-GAL sugere que esse grupo de células apresenta dificuldade para remover 

substâncias tóxicas intracelulares (como os glicoesfingolipídeos acumulados), 

proteínas mal dobradas (como a α-GAL mutada) e organelas não funcionantes. O 

duplo declínio da proteólise contribui ainda para o acúmulo progressivo de material 

intracelular deletério para os podócitos, expandindo o processo patológico para fora 

do lisossomo(196).  O acúmulo de p62 pode ainda exercer toxicidade e causar disfunção 

mitocondrial, tornando a célula propensa a sofrer apoptose mediada por 

mitocôndrias(204). Tem sido proposto que o bloqueio da autofagia leva ao acúmulo de 

proteínas tóxicas e disfunção mitocondrial, conduzindo para o fenômeno de 

apoptose(199). Um estudo prévio, realizado em nefropatia diabética experimental, 

revelou a conexão entre deficiência da autofagia e apoptose dos podócitos(200,201,205). 

Em conjunto, a reduzida abundância da proteína mitocondrial HSP60 detectada 

pela proteômica, bem como a análise da GO apontavam para a apoptose como 

desfecho nos podócitos submetidos à deleção do gene GLA. Nessa perspectiva, com 

o propósito específico de avaliar esse desfecho, utilizamos a microscopia de 

fluorescência com o marcador nuclear iodeto de propídio (IP), que é um reagente 

padrão que identifica células em estágios avançados de apoptose. O IP tem alto peso 

molecular e, dessa forma, não consegue atingir o núcleo e marcar o DNA de células 

viáveis que possuem a membrana nuclear intacta, marcando exclusivamente o 

conteúdo nuclear de células em estágios avançados de apoptose.  
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No presente estudo, foi documentado uma maior densidade de células 

apoptóticas nos podócitos editados mimetizando a DF em comparação ao grupo 

controle (Figura 6). É comprovado que a redução da densidade de podócitos do 

glomérulo mediada por apoptose prediz o declínio progressivo da função renal e 

proteinúria na DF(78,83,167,170). 

Durante o processo patológico, os podócitos enfraquecem sua adesão à MBG 

e sofrem descolamento do capilar glomerular, ainda como células viáveis sendo 

detectados na urina, visto que residem no espaço urinário do lado externo da MBG 

sendo submetidos à elevada carga pressórica e tensão de cisalhamento do processo 

de filtração glomerular(89,206). Nos estudos in vitro, como o nosso, não é possível 

avaliar o destacamento da MBG, já que os podócitos cultivados estão isolados da 

BFG(207,208). Por outro lado, foi possível avaliar a apoptose, a qual representa a 

segunda causa de perda de podócitos do glomérulo(129,198). 

A morte celular programada ou apoptose é deflagrada pela ativação de 

endonucleases endógenas, não-lisossômicas, que fragmentam o DNA, na qual a 

mitocôndria tem uma participação essencial nesse evento biológico, desencadeando 

respostas tais como a ativação de caspases e o fornecimento de ATP(209). Estudos 

prévios demostraram que a diminuição da expressão de HSP60 está relacionada à 

alteração da atividade proteolítica, contribuindo para o aumento da apoptose dos 

distúrbios lisossômicos e que, além disso, aumenta o estresse oxidativo mitocondrial 

que é fortemente associado com o fenômeno da apoptose(142,184,195).  

Algumas evidências obtidas no presente estudo, tais como o comprometimento 

da via proteolítica do SUP, identificado pela redução de UCHL1, bem como a redução 

da expressão da proteína mitocondrial HSP60, confirmaram que os distúrbios 

funcionais resultantes da falha da atividade da enzima α-GAL nos podócitos também 

se manifestam fora do lisossomo. 

Na análise feita por GO a partir dos achados proteômicos, duas vias alteradas 

que em conjunto desencadeiam o fenômeno de apoptose foram apontadas: aumento 

da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e indução do processo de TEM 

(Tabela 2). Sabe-se que a apoptose é um processo amplamente dependente da 

disfunção mitocondrial e do estresse oxidativo, que são mecanismos patogênicos que 

também afetam os podócitos, amplamente reconhecidos na doença renal 

diabética(132,210). 
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Em condições fisiológicas, o estresse oxidativo e ROS ativam a autofagia, que 

deflagra a resposta celular adaptativa para restaurar as macromoléculas e organelas 

disfuncionais que sofreram a lesão oxidativa, preservando a homeostase celular(211). 

Em uma situação patológica como a DF, autofagia e proteólise desreguladas geram 

um aumento da produção de ROS sem a adequada reposição das proteínas danificas 

pela lesão oxidativa, contribuindo para agravar o processo patológico(211,212). O 

aumento da produção de ROS pode levar ainda à reprogramação metabólica, 

conduzindo as células para o processo de transição epitélio mesenquimal (TEM), no 

qual perdem algumas características epiteliais típicas, enquanto adquirem 

propriedades mesenquimais(212).  

A perda do fenótipo epitelial associado à aquisição de características 

mesenquimais tem sido recentemente implicada na patogênese das 

podocitopatias(213). A TEM promove a perda da polaridade apical-basal das células, 

enquanto as junções intercelulares são decompostas, resultando em falhas da fixação 

e integridade da membrana basal, aspectos deletérios à função e sobrevivência do 

podócito, facilitando o seu destacamento do capilar glomerular(213,214). Foi 

demonstrado que a expressão de nefrina e podocina tornam-se reduzidas no processo 

de TEM dos podócitos na nefropatia diabética, levando a repercussões estruturais no 

diafragma de fenda e no citoesqueleto de actina, alterações que resultam no 

comprometimento da permeabilidade da BFG, gerando proteinúria(215,216).  

Apesar de que várias alterações fenotípicas e morfológicas observadas no 

podócito enfermo são descritas como TEM, uma certa controvérsia existe, pois esse 

tipo de desdiferenciação é categoricamente aplicada para células epiteliais típicas, 

enquanto o podócito é considerado uma célula epitelial visceral diferenciada e 

especializada. 

Em nosso estudo, com a finalidade de aprofundar o estudo das vias de 

sinalização envolvidas na resposta vascular e TEM, analisamos o comportamento do 

VEGF (>1,5x), TGF- (>1,5x), e vimentina (>2,3x), sendo demonstrado que essas vias 

apresentam regulação positiva (superexpressas) nos podócitos com características 

da DF comparados aos do grupo controle. 

O VEGF é uma proteína secretada pelos podócitos necessária para a 

sobrevivência das células endoteliais, mesangiais e, portanto, para o desenvolvimento 

e manutenção da BFG(217). Os podócitos são a principal fonte do VEGF no rim, que 
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atua tanto de forma autócrina como parácrina, sendo, também, alvos do mesmo, pela 

expressão de receptores específicos que regulam a sinalização da fenda 

diafragmática e a forma do podócito através de interações com a nefrina e a actina. A 

manutenção de níveis estáveis de VEGF é importante para a função dos podócitos, 

sendo comprovado que sua regulação deve ser precisa, visto que tanto a 

superexpressão, quanto a subexpressão podem levar ao surgimento de lesões(218,219). 

A superexpressão do VEGF foi documentada em diversas glomerulopatias, 

estando relacionada às microangiopatias, colapsos dos capilares e proteinúria(220).  

Estudos demonstraram que o VEGF desempenha um papel crítico tanto na 

patogênese, como na progressão da doença renal diabética, incluindo a indução da 

glomeruloesclerose nodular(220). No nosso estudo, a superexpressão de VEGF (>1,5x) 

revelada no grupo experimental sugere um desequilíbrio a favor dos fatores pró-

angiogênicos nos podócitos editados, aspecto que pode contribuir para a patogênese 

da doença glomerular na DF (Figura 7). 

O TGF- é o principal regulador da síntese de proteínas da matriz extracelular 

das células renais e desempenha um papel importante na patogênese das 

nefropatias, por mediar respostas como fibrose, proliferação celular e apoptose. 

Diversos estudos mostraram que o TGF-β é uma via que leva à indução da TEM, 

sendo considerado um mediador central da injúria podocitária(221). 

Podócitos em cultura submetidos à incubação com TGF- demonstraram uma 

série de alterações características da TEM, conforme publicado por Li et al.(213). 

Durante o processo de TEM, os podócitos sofrem apagamento dos pedicelos, com 

diversas alterações moleculares nas quais a nefrina, podocina, P-caderina e ZO-1 

foram reguladas negativamente, resultando na deterioração do diafragma de fenda, 

desestruturando ainda o citoesqueleto de actina. Tais alterações podem produzir 

disfunção podocitária com o surgimento de proteinúria(213). Outro estudo importante 

demonstrou que, paralelamente à indução de apoptose, o TGF-β reduziu 

significativamente a expressão da integrina α3β1 nos podócitos cultivados in vitro(222). 

Os podócitos encontram-se firmemente aderidos à MBG, portanto a expressão 

negativa de moléculas de adesão, como a integrina α3β1, que ancoram o podócito, 

facilita o descolamento e perda podocitária, comprometendo a estrutura e 

funcionamento da BFG(90).  
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No nosso estudo, o TGF-β estava expresso em níveis reduzidos nos podócitos 

do grupo controle (Figura 7). A expressão significantemente aumentada no grupo 

experimental sugere, além da TEM, a instalação da cascata de sinalização fibrogênica 

deflagrada pela deficiência de α-GAL e/ou efeito tóxico do Gb3. A superexpressão do 

TGF- (>1,5x) nos podócitos editados com a deleção do gene GLA dos nossos 

experimentos corrobora a participação dessa via na patogênese da nefropatia da DF 

(Figura 7).  

Uma das características marcantes da TEM é a perda de marcadores de 

superfície do epitélio e a aquisição de marcadores mesenquimais, incluindo a 

vimentina. Durante a TEM, o citoesqueleto sofre reorganização com o aumento de 

actina na formação de fibras de estresse, bem como a substituição de filamentos 

intermediários de citoqueratina por vimentina. Entretanto, apesar dos podócitos serem 

considerados células epiteliais, os filamentos intermediários dos mesmos não contêm 

citoqueratina e já apresentam vimentina na sua constituição basal(223). Nos podócitos 

submetidos a lesão experimental pela puromicina, foi demonstrada uma regulação 

positiva da vimentina e de outras proteínas do grupo dos filamentos intermediários, 

sugerindo que essas desempenham um papel crítico nas alterações morfológicas dos 

podócitos em resposta à lesão(223).  

A vimentina é uma proteína da família dos filamentos intermediários que 

compõem o citoesqueleto do podócito, juntamente com microtúbulos e 

microfilamentos de actina, fazendo a ligação entre as membranas celulares, organelas 

citoplasmáticas e o núcleo(113). No corpo celular e processos primários dos podócitos, 

predominam os microtúbulos e os filamentos intermediários como a vimentina, 

enquanto os microfilamentos de actina estão densamente acumulados nos pedicelos.  

Nossos achados demonstraram que os podócitos condicionados 

geneticamente mimetizando a DF expressam vimentina em um nível 

significativamente maior (>2,3x) em comparação com o grupo controle (Figura 7). 

Embora o significado biológico da regulação positiva da vimentina, além do ingresso 

no processo de desdiferenciação da TEM, permaneça obscuro, essa mudança de 

perfil sugere ainda uma possível resposta hipertrófica adaptativa do podócito que 

reforçaria a resistência à tensão no capilar glomerular e ampliaria a cobertura da MBG 

para compensar a perda podocitária por destacamento ou apoptose. 
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 As enzimas da família PI3K estão envolvidas em processos celulares, tais 

como hipertrofia, proliferação, apoptose, angiogênese e motilidade. Existem 

evidências mostrando que a via PI3K controla a remodelação do citoesqueleto de 

actina em podócitos e que as vias de sinalização interconectadas, PI3K e AKT 

(proteína quinase serina/treonina), participam da sinalização do diafragma de fenda 

através de interações com as proteínas CD2AP, nefrina e podocina(224,225). A via de 

sinalização PI3K/AKT encontra-se acoplada e atua positivamente sobre a via mTOR, 

considerada a reguladora central do crescimento e metabolismo celular e exerce 

inibição sobre a autofagia. Os podócitos, entretanto, demonstraram altos níveis de 

autofagia basal mesmo com a via mTOR ativada, sugerindo um possível 

desacoplamento desse efeito inibitório sobre a autofagia dos podócitos, conforme foi 

sugerido no estudo de Bork et al.(189). 

Para avaliar participação das vias PI3K nas alterações podocitárias da DF, 

procedemos à análise comparativa por WB nos dois grupos de podócitos e os 

resultados revelaram superexpressão significativa de ambos, PI3K 110 (>2,5x) e 

PI3K 110 (>1,45x), nas células submetidas ao condicionamento genético, sugerindo 

um estímulo para um padrão de resposta hipertrófica nesse grupo (Figura 8).  

A hipertrofia podocitária é um mecanismo adaptativo que tenta preservar a 

cobertura da MBG em resposta à depleção podocitária. Entretanto, na hipertrofia 

excessiva, os podócitos tornam-se incapazes de manter a estrutura normal dos PPs 

e perdem a adesão à MBG. Além do que, nas podicitopatias progressivas, os 

podócitos remanescentes não conseguem compensar com mais hipertrofia, 

resultando no colapso do capilar glomerular, glomeruloesclerose segmentar e focal, 

seguindo-se fibrose e atrofia dos túbulos correspondentes, glomeruloesclerose global 

e perda irreversível dos néfrons. 

A regulação da podocalixina e de CD2AP foi avaliada no nosso estudo por RT-

PCR. A podocalixina e o CD2AP são proteínas associadas aos podócitos que 

desempenham papéis fundamentais para o seu desempenho funcional. A 

podocalixina é o principal componente molecular da membrana apical dos PPs, 

enquanto a CD2AP é uma molécula adaptadora diretamente conectada à nefrina 

(Figura 1). Ambas são, portanto, constituintes fundamentais do podócito, atuando na 

manutenção da integridade estrutural e na permeabilidade da BFG, sem as quais as 

funções do glomérulo ficam prejudicadas. 
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A podocalixina contribui para a morfogênese, integridade estrutural dos 

podócitos e para a barreira eletrostática pela expressão de carga negativa no 

glicocálix (domínio extracelular), aspecto crucial para a preservação da arquitetura dos 

podócitos, possivelmente impedindo a adesão dos podocitos às células parietais da 

cápsula de Bowman(226).  A carga aniônica dessa proteína transmembrana repele as 

outras dos PPs adjacentes mantendo a abertura das fendas; sua neutralização resulta 

no colapso da fenda diafragmática e o surgimento de proteinúria, conforme 

documentado experimentalmente(227). Camundongos deficientes de podocalixina 

apresentam graves alterações morfológicas dos podócitos evoluindo com insuficiência 

renal(228). 

O CD2AP, por sua vez, é o componente central do complexo nefrina-CD2AP-

podocina, que atua como unidade funcional da fenda diafragmática, age conectando 

as proteínas extracelulares aos filamentos de actina do citoesqueleto (Figura 2). 

Distúrbios da conexão entre as proteínas extracelulares do diafragma de fenda 

(nefrina) e o elemento contrátil dos pedicelos (actina) levam a desestruturação e 

atrofia destas terminações, com enfraquecimento da adesão e descamação dos 

podócitos da MBG, culminando com o surgimento de proteinúria(229).  

Estudos prévios mostraram que a falha de CD2AP leva ao aumento da 

expressão de TGF-β e maior apoptose em podócitos, sugerindo que CD2AP de 

alguma forma controla a sobrevivência de podócitos regulando a expressão de TGF-

β(230,231). Em sintonia com essas pesquisas, nossos dados revelaram que a redução 

de CD2AP esteve associada à maior expressão de TGF-β e maior densidade de 

apoptose nos podóctitos submetidos às alterações da DF (Figuras 7 e 9). 

É consagrado que a modulação negativa da podocalixina (<0,5x) e CD2AP 

(<0,4x), em conjunto, comprovada nos podócitos com as características fenotípicas 

da DF do nosso estudo acarreta danos à funções importantes como a organização 

dos poros do diafragma de fenda podocitário, no citoesqueleto de actina refletindo na 

arquitetura dos pedicelos e no seu papel de sinalização celular, interferindo 

adversamente na integridade da BFG e nas propriedades mecânicas e eletrostáticas 

que caracterizam a seletividade do filtro glomerular (Figura 9).  

A nefropatia da DF envolve uma série de alterações estruturais e funcionais. 

Os podócitos são inicialmente lesados a nível molecular precedendo as repercussões 

morfológicas e os desfechos clínicos subsequentes que culminam com proteinúria 
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progressiva e perda da função renal. As alterações celulares e a apoptose decorrentes 

da injúria podocitária, observadas nesse estudo, resultaram de uma complexa perda 

da homeostase das proteínas que magistralmente regulam a fisiologia e a estrutura 

dos podócitos a nível molecular. 

É plausível inferir que as alterações do perfil proteico surgidas após a deleção 

do gene GLA levando à perda da homeostase celular poderiam resultar na disfunção 

podocitária e doença glomerular, estando provavelmente implicadas na patogênese 

da nefropatia da DF. 

O nosso estudo evidenciou ainda que quando submetidos ao desafio patológico 

da DF, os podócitos sofreram consequências funcionais fora dos lisossomos, 

notadamente em múltiplos componentes da proteólise intracelular, nas quais as duas 

principais vias, SUP e autofagia, encontravam-se reguladas negativamente. Mais que 

uma resposta adaptativa, a proteólise desregulada, presente nos podócitos com as 

características da DF, agrava o processo patológico tornando essas células mais 

vulneráveis à lesão, uma vez que repercutem na perda da sua integridade estrutural 

e funcionalidade.  

Coletivamente, nossos achados sugerem que as alterações do perfil 

proteômico e das vias de sinalização observadas produziram um impacto negativo em 

processos biológicos fundamentais do podócito durante o curso da injúria genética e 

metabólica da DF, relacionada à deleção do gene GLA e ao acúmulo de 

glicoesfingolipídeos, sendo que estas vias desreguladas, individual ou coletivamente, 

podem desempenhar um papel importante na indução e progressão da nefropatia. 

Vale ressaltar, por oportuno, alguns aspectos inéditos do presente estudo. 

Nossa pesquisa foi o primeiro estudo exploratório que identificou proteínas 

diferencialmente expressas em um modelo de podócito humano editado 

geneticamente pela ferramenta CRISPR/Cas9 exibindo características fenotípicas da 

DF(162). Além disso, nossos resultados revelaram o comprometimento coletivo das 

duas principais vias proteolíticas intracelulares, contribuindo sinergicamente para 

agravar a podocitopatia da DF. Outro ponto de destaque do estudo foi a 

demonstração, por amplas evidências, de que o impacto patológico da deficiência de 

α-GAL instalada nos podócitos geneticamente condicionados envolve estruturas e 

distúrbios funcionais intracelulares situadas fora do lisossomo, por mecanismos 

patogênicos que vão além do acúmulo de substratos não metabolizados. 



77 

 

 

Sumariamente, a injúria dos podócitos induzida pela edição do gene GLA pela 

ferramenta CRISPR/Cas9 nesse estudo in vitro revelou um complexo conjunto de 

respostas biológicas secundárias. A falta de atividade da enzima α-GAL, pelo nocaute 

do gene GLA, afetou negativamente diversas funções celulares dos podócitos, 

incluindo distúrbios da expressão de proteínas e de vias de sinalização 

comprometidas com efeitos deletérios, tais como: autofagia, hiperreatividade vascular, 

hipertrofia, perda da integridade da BFG, desdiferenciação (TEM), fibrose e apoptose. 

Os avanços no desenvolvimento de estratégias de deleção gênica, como a do 

modelo utilizado no presente estudo, contribuem para aumentar a compreensão sobre 

essas células tão complexas quanto essenciais para o desempenho da função renal, 

identificando a importância de proteínas, moléculas sinalizadoras e mecanismos 

específicos que permitem a viabilidade do podócito, tanto na saúde como na doença. 

O completo domínio dos complexos mecanismos de respostas do podócito frente aos 

desafios patológicos promoverá no futuro avanços no manejo e prevenção da DRC, 

pela introdução de biomarcadores específicos e intervenções terapêuticas oportunas 

centradas na proteção e preservação da função do podócito.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Podócitos humanos imortalizados em cultura submetidos à edição do gene GLA 

através da tecnologia CRISPR/Cas9, apresentaram modificações da composição das 

proteínas intracelulares e múltiplas alterações moleculares, passando a expressar:  

 

(1) Redução significativa de abundância das proteínas: UCHL1, HSP60 e α-

enolase;  

(2) Defeitos das vias proteolíticas pela inibição simultânea do sistema 

ubiquitina-proteassoma e da via autofágica; 

(3) Vias de sinalização desreguladas adotando um padrão de respostas 

relacionadas à hipertrofia, fibrose, hiperreatividade vascular e 

desdiferenciação celular (transição epitélio-mesenquimal);  

(4) Maior apoptose.  

 

Essas alterações representam efeitos adversos sobre a funcionalidade e 

viabilidade dos podócitos, tornando-os mais suscetíveis à injúria, sugerindo a 

participação destes mecanismos na patogênese da nefropatia da DF.  
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132.  Podgórski P, Konieczny A, Lis Ł, Witkiewicz W, Hruby Z. Glomerular podocytes 

in diabetic renal disease. Adv Clin Exp Med. 2019 Dec;28(12):1711-1715. doi: 
10.17219/acem/104534. 

 
133.  Trimarchi H. Mechanisms of Podocyte Detachment, Podocyturia, and Risk of 

Progression of Glomerulopathies. Kidney Dis (Basel). 2020 Sep;6(5):324–9.  
 
134.  Butt L, Unnersjö-Jess D, Höhne M, Edwards A, Binz-Lotter J, Reilly D, et al. A 

molecular mechanism explaining albuminuria in kidney disease. Nat Metab. 
2020;2(5):461–74.  

 
135.  Wharram BL, Goyal M, Wiggins JE, Sanden SK, Hussain S, Filipiak WE, et al. 

Podocyte depletion causes glomerulosclerosis: diphtheria toxin-induced 
podocyte depletion in rats expressing human diphtheria toxin receptor 
transgene. J Am Soc Nephrol. 2005 Oct;16(10):2941–52.  

 
136.  Swiatecka-Urban A. Endocytic trafficking at the mature podocyte slit diaphragm. 

Vol. 5, Frontiers in Pediatrics. Frontiers Media S.A.; 2017.  
 
137.  Ahn W, Bomback AS. Approach to Diagnosis and Management of Primary 

Glomerular Diseases Due to Podocytopathies in Adults: Core Curriculum 2020. 
Am J Kidney Dis. 2020;75(6):955–64.  

 
138.  Leeuwis JW, Nguyen TQ, Dendooven A, Kok RJ, Goldschmeding R. Targeting 

podocyte-associated diseases. Adv Drug Deliv Rev. 2010 Nov 30;62(14):1325–
36.  

 
139.  Labbadia J, Morimoto RI. The Biology of Proteostasis in Aging and Disease. 

Annual Review of Biochemistry [Internet]. 2015;84(1):435–64. Disponível em: 
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-biochem-060614-033955 

 
140.  Calloni G, Vabulas RM. Proteome-scale studies of protein stability. In: Protein 

Homeostasis Diseases. Elsevier; 2020. p. 71–90.  
 
141.  Heintz L, Meyer-Schwesinger C. The Intertwining of Autophagy and the Ubiquitin 

Proteasome System in Podocyte (Patho)Physiology. Cell Physiol Biochem. 2021 
Sep 15;55(S4):68–95.  

 
142.  Meyer-Schwesinger C. The ubiquitin-proteasome system in kidney physiology 

and disease. Nat Rev Nephrol. 2019;15(7):393–411.  
 
143.  Hartleben B, Wanner N, Huber TB. Autophagy in glomerular health and disease. 

Semin Nephrol. 2014 Jan;34(1):42–52.  
 



90 

 

 

144.  Khaminets A, Behl C, Dikic I. Ubiquitin-Dependent And Independent Signals In 
Selective Autophagy. Vol. 26, Trends in Cell Biology. Elsevier Ltd; 2016. p. 6–
16.  

 
145.  Singh R, Cuervo AM. Autophagy in the Cellular Energetic Balance. Cell 

Metabolism [Internet]. 2011;13(5):495–504. Disponível em: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550413111001471 

 
146.  di Malta C, Cinque L, Settembre C. Transcriptional Regulation of Autophagy: 

Mechanisms and Diseases. Frontiers in Cell and Developmental Biology 
[Internet]. 2019;7:114. Disponível em: 
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fcell.2019.00114/full 

 
147.  Tang C, Livingston MJ, Liu Z, Dong Z. Autophagy in kidney homeostasis and 

disease. Nat Rev Nephrol. 2020;16(9):489–508.  
 
148.  Hartleben B, Gödel M, Meyer-Schwesinger C, Liu S, Ulrich T, Köbler S, et al. 

Autophagy influences glomerular disease  susceptibility and maintains 
podocyte  homeostasis in aging mice. J Clin Invest. 2010 Apr;120(4):1084–96. 

  
149.  Palhegyi AM, Seranova E, Dimova S, Hoque S, Sarkar S. Biomedical 

Implications of Autophagy in Macromolecule Storage Disorders. Frontiers in Cell 
and Developmental Biology [Internet]. 2019;7:179. Disponível em: 
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fcell.2019.00179/full 

 
150.  Seranova E, Connolly KJ, Zatyka M, Rosenstock TR, Barrett T, Tuxworth RI, et 

al. Dysregulation of autophagy as a common mechanism in lysosomal storage 
diseases. Lane JD, Korolchuk VI, Murray JT, editors. Essays in Biochemistry 
[Internet]. 2017;61(6):733–49. Disponível em: 
https://portlandpress.com/essaysbiochem/article/61/6/733/78483/Dysregulation-
of-autophagy-as-a-common-mechanism 

 
151.  Wilkins MR, Pasquali C, Appel RD, Ou K, Golaz O, Sanchez JC, et al. From 

Proteins to Proteomes: Large Scale Protein Identification by Two-Dimensional 
Electrophoresis and Arnino Acid Analysis. Nature Biotechnology. 1996 Jan 
1;14(1):61–5.  

 
152.  Al-Amrani S, Al-Jabri Z, Al-Zaabi A, Alshekaili J, Al-Khabori M. Proteomics: 

Concepts and applications in human medicine. World Journal of Biological 
Chemistry. 2021 Sep 27;12(5):57–69.  

 
153.  Amiri-Dashatan N, Koushki M, Abbaszadeh HA, Rostami-Nejad M, Rezaei-

Tavirani M. Proteomics Applications in Health: Biomarker and Drug Discovery 
and Food Industry. Vol. 17, Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2018. 

  
154.  Chen L, Tovar-Corona JM, Urrutia AO. Alternative Splicing: A Potential Source 

of Functional Innovation in the Eukaryotic Genome. International Journal of 
Evolutionary Biology. 2012 Jul 2;2012:1–10.  

 



91 

 

 

155.  Dubin RF, Rhee EP. Proteomics and Metabolomics in Kidney Disease, including 
Insights into Etiology, Treatment, and Prevention. Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology. 2020 Mar 6;15(3):404–11.  

 
156.  Thongboonkerd V. Proteomic analysis of renal diseases: unraveling the 

pathophysiology and biomarker discovery. Expert Rev Proteomics. 2005 
Jun;2(3):349–66.  

 
157.  Thongboonkerd V. Proteomics in nephrology: current status and future 

directions. Am J Nephrol. 24(3):360–78.  
 
158.  Stojnev S, Pejcic M, Dolicanin Z, Velickovic LJ, Dimov I, Stefanovic V. 

Challenges of genomics and proteomics in nephrology. Ren Fail. 
2009;31(8):765–72.  

 
159.  Braga Emidio N, Girardi Carpanez A, Ramos Quellis L, Silva Farani P, Gomes 

Vasconcelos E, Faria-Pinto P. Proteômica: uma introdução aos métodos e 
aplicações [Internet]. Disponível em: http://www.piercenet.com/method/sample- 

 
160.  Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E. A 

programmable dual RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial 
immunity One-Sentence Summary.  

 
161.  Carroll D. Staying on target with CRISPR-Cas. Nat Biotechnol. 2013 

Sep;31(9):807–9.  
 
162.  Pereira EM, Labilloy A, Eshbach ML, Roy A, Subramanya AR, Monte S, et al. 

Characterization and phosphoproteomic analysis of a human immortalized 
podocyte model of Fabry disease generated using CRISPR/Cas9 technology. 
American Journal of Physiology-Renal Physiology [Internet]. 
2016;311(5):F1015–24. Disponível em: 
https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajprenal.00283.2016 

 
163.  Cruz NM, Freedman BS. CRISPR Gene Editing in the Kidney. American Journal 

of Kidney Diseases. 2018 Jun 1;71(6):874–83.  
 
164.  Hsu PD, Scott DA, Weinstein JA, Ran FA, Konermann S, Agarwala V, et al. 

DNA targeting specificity of RNA-guided Cas9 nucleases. Nat Biotechnol. 2013 
Sep;31(9):827–32.  

 
165.  Neto JT do M, Pereira EM, Pereira EM, da Silva AS, da Silva AS, Oliveira IHR, 

et al. Differentially expressed proteins in genetically edited human podocytes: 
contributing to the understanding of early molecular events in Fabry Disease. 
Brazilian Journal of Development. 2022 Jan 20;8(1):5334–55. 

  
166.  Neto JTM, Kirsztajn GM, Pereira EM, Andrade HM, Oliveira IHR, Labilloy A, et 

al. Proteomic profiling of engineered human immortalized podocyte cell model of 
Fabry disease. Molecular Genetics and Metabolism. 2019 Feb;126(2):S106–7.  

 



92 

 

 

167.  Rozenfeld PA, de los Angeles Bolla M, Quieto P, Pisani A, Feriozzi S, Neuman 
P, et al. Pathogenesis of Fabry nephropathy: The pathways leading to fibrosis. 
Molecular Genetics and Metabolism. 2020 Feb 1;129(2):132–41.  

 
168.  Delarue F, Virone A, Hagege J, Lacave R, Peraldi MN, Adida C, et al. Stable cell 

line of T-SV4O immortalized human glomerular visceral epithelial cells. Kidney 
Int. 1991 Nov;40(5):906-12. doi: 10.1038/ki.1991.292.  

 
169.  Liu W, Liu J, Rajapakse JC. Gene Ontology Enrichment Improves Performances 

of Functional Similarity of Genes. Sci Rep. 2018;8(1):12100.  
 
170.  Fall B, Scott CR, Mauer M, Shankland S, Pippin J, Jefferson JA, et al. Urinary 

Podocyte Loss Is Increased in Patients with Fabry Disease and Correlates with 
Clinical Severity of Fabry Nephropathy. PLoS One. 2016;11(12):e0168346.  

 
171.  Isgrò MA, Bottoni P, Scatena R. Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: 

Biochemical and Clinical Aspects. Adv Exp Med Biol. 2015;867:125–43.  
 
172.  Kimura Y, Miura N, Debiec H, Morita H, Yamada H, Banno S, et al. Circulating 

antibodies to α-enolase and phospholipase A2 receptor and composition of 
glomerular deposits in Japanese patients with primary or secondary 
membranous nephropathy. Clin Exp Nephrol. 2017 Feb;21(1):117–26.  

 
173.  Principe M, Ceruti P, Shih NY, Chattaragada MS, Rolla S, Conti L, et al. 

Targeting of surface alpha-enolase inhibits the invasiveness of pancreatic 
cancer cells. Oncotarget [Internet]. 2015;6(13):11098–113. Disponível em: 
https://www.oncotarget.com/lookup/doi/10.18632/oncotarget.3572 

 
174.  Principe M, Borgoni S, Cascione M, Chattaragada MS, Ferri-Borgogno S, 

Capello M, et al. Alpha-enolase (ENO1) controls alpha v/beta 3 integrin 
expression and regulates pancreatic cancer adhesion, invasion, and metastasis. 
Journal of Hematology & Oncology [Internet]. 2017;10(1):16. Disponível em: 
http://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-016-0385-8 

 
175.  Vujkovac B, Srebotnik Kirbiš I, Keber T, Cokan Vujkovac A, Tretjak M, Radoš 

Krnel S. Podocyturia in Fabry disease: a 10-year follow-up. Clin Kidney J. 2022 
Feb;15(2):269–77.  

 
176.  Hartl FU, Martin J, Neupert W. Protein Folding in the Cell: The Role of Molecular 

Chaperones Hsp70 and Hsp60. Annual Review of Biophysics and Biomolecular 
Structure [Internet]. 1992;21(1):293–322. Disponível em: 
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.bb.21.060192.001453 

 
177.  Bross P, Fernandez-Guerra P. Disease-Associated Mutations in the HSPD1 

Gene Encoding the Large Subunit of the Mitochondrial HSP60/HSP10 
Chaperonin Complex. Frontiers in Molecular Biosciences [Internet]. 2016;3. 
Disponível em: 
http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fmolb.2016.00049/abstract 

 



93 

 

 

178.  Chebotareva N, Bobkova I, Shilov E. Heat shock proteins and kidney disease: 
perspectives of HSP therapy. Cell Stress and Chaperones [Internet]. 
2017;22(3):319–43. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/s12192-
017-0790-0 

 
179.  Barutta F, Pinach S, Giunti S, Vittone F, Forbes JM, Chiarle R, et al. Heat shock 

protein expression in diabetic nephropathy. American Journal of Physiology-
Renal Physiology [Internet]. 2008;295(6):F1817–24. Disponível em: 
https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajprenal.90234.2008 

 
180.  Tang H, Chen Y, Liu X, Wang S, Lv Y, Wu D, et al. Downregulation of HSP60 

disrupts mitochondrial proteostasis to promote tumorigenesis and progression in 
clear cell renal cell carcinoma. Oncotarget [Internet]. 2016;7(25):38822–34. 
Disponível em: 
https://www.oncotarget.com/lookup/doi/10.18632/oncotarget.9615 

 
181.  Ao L, Xie Y. Research advance in the mechanism for oxidative stress-induced 

podocyte injury in diabetic kidney disease. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue 
Ban. 2021 Dec 28;46(12):1403–8. 

  
182.  Futerman AH, van Meer G. The cell biology of lysosomal storage disorders. 

Nature Reviews Molecular Cell Biology [Internet]. 2004;5(7):554–65. Disponível 
em: http://www.nature.com/articles/nrm1423 

 
183.  Settembre C, Fraldi A, Jahreiss L, Spampanato C, Venturi C, Medina D, et al. A 

block of autophagy in lysosomal storage disorders. Human Molecular Genetics 
[Internet]. 2008;17(1):119–29. Disponível em: 
https://academic.oup.com/hmg/article-lookup/doi/10.1093/hmg/ddm289 

 
184.  Bifsha P, Landry K, Ashmarina L, Durand S, Seyrantepe V, Trudel S, et al. 

Altered gene expression in cells from patients with lysosomal storage disorders 
suggests impairment of the ubiquitin pathway. Cell Death & Differentiation 
[Internet]. 2007;14(3):511–23. Available from: 
http://www.nature.com/articles/4402013 

 
185.  Meyer-Schwesinger C. The ubiquitin–proteasome system in kidney physiology 

and disease. Nature Reviews Nephrology [Internet]. 2019;15(7):393–411. 
Disponível em: http://www.nature.com/articles/s41581-019-0148-1 

 
186.  Lohmann F, Sachs M, Meyer TN, Sievert H, Lindenmeyer MT, Wiech T, et al. 

UCH-L1 induces podocyte hypertrophy in membranous nephropathy by protein 
accumulation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 
[Internet]. 2014;1842(7):945–58. Disponível em: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925443914000507 

 
187.  Meyer-Schwesinger C, Meyer T, Münster S, Klug P, Saleem M, Helmchen U, et 

al. A new role for the neuronal ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) in 
podocyte process formation and podocyte injury in human glomerulopathies. 
The Journal of Pathology [Internet]. 2009;217(3):452–64. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.2446 



94 

 

 

 
188.  Thongboonkerd V. Proteomics in nephrology: current status and future 

directions. Am J Nephrol. 24(3):360–78.  
 
189.  Bork T, Liang W, Yamahara K, Lee P, Tian Z, Liu S, et al. Podocytes maintain 

high basal levels of autophagy independent of mtor signaling. Autophagy. 
2020;16(11):1932–48.  

 
190.  Pugsley HR. Assessing autophagic flux by measuring LC3, p62, and LAMP1 co-

localization using multispectral imaging flow cytometry. Journal of Visualized 
Experiments. 2017 Jul 21;2017(125).  

 
191.  Klionsky DJ, Abdelmohsen K, Abe A, Abedin MJ, Abeliovich H, Acevedo 

Arozena A, et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for 
monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy [Internet]. 2016;12(1):1–222. 
Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2015.1100356 

 
192.  Bjørkøy G, Lamark T, Brech A, Outzen H, Perander M, Øvervatn A, et al. 

p62/SQSTM1 forms protein aggregates degraded by autophagy and has a 
protective effect on huntingtin-induced cell death. Journal of Cell Biology 
[Internet]. 2005;171(4):603–14. Disponível em: 
https://rupress.org/jcb/article/171/4/603/52022/p62SQSTM1-forms-protein-
aggregates-degraded-by 

 
193.  Pankiv S, Clausen TH, Lamark T, Brech A, Bruun JA, Outzen H, et al. 

p62/SQSTM1 Binds Directly to Atg8/LC3 to Facilitate Degradation of 
Ubiquitinated Protein Aggregates by Autophagy. Journal of Biological Chemistry 
[Internet]. 2007;282(33):24131–45. Disponível em: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021925820543974 

 
194.  Saftig P, Klumperman J. Lysosome biogenesis and lysosomal membrane 

proteins: Trafficking meets function. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009 Sep;10(9):623-
35. doi: 10.1038/nrm2745.  

 
195.  Meyer-Schwesinger C. Lysosome function in glomerular health and disease. 

Cell Tissue Res. 2021 Aug;385(2):371–92.  
 
196.  Button RW, Roberts SL, Willis TL, Oliver Hanemann C, Luo S. Accumulation of 

autophagosomes confers cytotoxicity. Journal of Biological Chemistry. 2017 Aug 
18;292(33):13599–614.  

 
197.  Myerowitz R, Puertollano R, Raben N. Impaired autophagy: The collateral 

damage of lysosomal storage disorders. EBioMedicine. 2021 Jan;63:103166.  
 
198.  Seong SB, Ha DS, Min SY, Ha TS. Autophagy Precedes Apoptosis in 

Angiotensin II-Induced Podocyte Injury. Cell Physiol Biochem. 2019;53(5):747–
59.  

 



95 

 

 

199.  Liebau MC, Braun F, Höpker K, Weitbrecht C, Bartels V, Müller RU, et al. 
Dysregulated Autophagy Contributes to Podocyte Damage in Fabry’s Disease. 
Chatziantoniou C, editor. PLoS ONE [Internet]. 2013;8(5):e63506. Disponível 
em: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0063506 

 
200.  Tagawa A, Yasuda M, Kume S, Yamahara K, Nakazawa J, Chin-Kanasaki M, et 

al. Impaired Podocyte Autophagy Exacerbates Proteinuria in Diabetic 
Nephropathy. Diabetes [Internet]. 2016;65(3):755–67. Disponível em: 
https://diabetesjournals.org/diabetes/article/65/3/755/35087/Impaired-Podocyte-
Autophagy-Exacerbates 

 
201.  Liu WJ, Gan Y, Huang WF, Wu H luan, Zhang X qin, Zheng HJ, et al. Lysosome 

restoration to activate podocyte autophagy: a new therapeutic strategy for 
diabetic kidney disease. Cell Death and Disease. 2019 Nov 1;10(11).  

 
202.  Chévrier M, Brakch N, Céline L, Genty D, Ramdani Y, Moll S, et al. 

Autophagosome maturation is impaired in Fabry disease. Autophagy [Internet]. 
2010;6(5):589–99. Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/auto.6.5.11943 

 
203.  Sachs W, Sachs M, Krüger E, Zielinski S, Kretz O, Huber TB, et al. Distinct 

Modes of Balancing Glomerular Cell Proteostasis in Mucolipidosis Type II and III 
Prevent Proteinuria. J Am Soc Nephrol. 2020;31(8):1796–814.  

 
204.  Itakura E, Mizushima N. p62 Targeting to the autophagosome formation site 

requires self-oligomerization but not LC3 binding. J Cell Biol. 2011 Jan 
10;192(1):17–27.  

 
205.  Dai H, Liu Q, Liu B. Research Progress on Mechanism of Podocyte Depletion in 

Diabetic Nephropathy. Journal of Diabetes Research. Hindawi Limited; 2017.  
 
206.  Bernardes TP, Foresto RD, Kirsztajn GM. Fabry disease: genetics, pathology, 

and treatment. Revista da Associacao Medica Brasileira (1992). 2020 Jan 
13;66Suppl 1(Suppl 1):s10–6.  

 
207.  Mundel P, Kriz W. Cell culture of podocytes. Exp Nephrol. 4(5):263–6.  
 
208.  Krtil J, Pláteník J, Kazderová M, Tesar V, Zima T. Culture methods of glomerular 

podocytes. Kidney Blood Press Res. 2007;30(3):162–74.  
 
209.  Zhu YT, Wan C, Lin JH, Hammes HP, Zhang C. Mitochondrial Oxidative Stress 

and Cell Death in Podocytopathies. Vol. 12, Biomolecules. MDPI; 2022.  
 
210.  Zheng HJ, Zhang X, Guo J, Zhang W, Ai S, Zhang F, et al. Lysosomal 

dysfunction-induced autophagic stress in diabetic kidney disease. J Cell Mol 
Med. 2020;24(15):8276–90.  

 
211.  Teh YM, Mualif SA, Lim SK. A comprehensive insight into autophagy and its 

potential signaling pathways as a therapeutic target in podocyte injury. Int J 
Biochem Cell Biol. 2022 Feb;143:106153. doi: 10.1016/j.biocel.2021.106153. 



96 

 

 

 
212.  Zhu YT, Wan C, Lin JH, Hammes HP, Zhang C. Mitochondrial Oxidative Stress 

and Cell Death in Podocytopathies. Biomolecules 2022; 12(3): 403. 
Doi:https://doi.org/10.3390/biom12030403.  

 
213.  Li Y, Kang YS, Dai C, Kiss LP, Wen X, Liu Y. Epithelial-to-mesenchymal 

transition is a potential pathway leading to podocyte dysfunction and proteinuria. 
Am J Pathol. 2008 Feb;172(2):299–308.  

 
214.  Serrano-Gomez SJ, Maziveyi M, Alahari SK. Regulation of epithelial-

mesenchymal transition through epigenetic and post-translational modifications. 
Vol. 15, Molecular Cancer. BioMed Central Ltd.; 2016.  

 
215.  Li Y, Kang YS, Dai C, Kiss LP, Wen X, Liu Y. Epithelial-to-mesenchymal 

transition is a potential pathway leading to podocyte dysfunction and proteinuria. 
American Journal of Pathology. 2008;172(2):299–308.  

 
216.  Ying Q, Wu G. Molecular mechanisms involved in podocyte EMT and 

concomitant diabetic kidney diseases: An update. Vol. 39, Renal Failure. Taylor 
and Francis Ltd; 2017. p. 474–83.  

 
217.  Gerber HP, McMurtrey A, Kowalski J, Yan M, Keyt BA, Dixit V, et al. Vascular 

endothelial growth factor regulates endothelial cell survival through the 
phosphatidylinositol 3’-kinase/Akt signal transduction pathway. Requirement for 
Flk-1/KDR activation. J Biol Chem. 1998 Nov 13;273(46):30336–43.  

 
218.  Bork T, Liang W, Kretz O, Lagies S, Yamahara K, Hernando-Erhard C, et al. 

BECLIN1 Is Essential for Podocyte Secretory Pathways Mediating VEGF 
Secretion and Podocyte-Endothelial Crosstalk. International Journal of Molecular 
Sciences [Internet]. 2022 Mar 30;23(7):3825. Disponível em: 
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/7/3825 

 
219.  Miaomiao W, Chunhua L, Xiaochen Z, Xiaoniao C, Hongli L, Zhuo Y. Autophagy 

is involved in regulating VEGF during high-glucose-induced podocyte injury. Mol 
Biosyst. 2016;12(7):2202–12.  

 
220.  Tufro A, Veron D. VEGF and Podocytes in Diabetic Nephropathy. Seminars in 

Nephrology. 2012 Jul;32(4):385–93.  
 
221.  Lee HS. Mechanisms and consequences of TGF-β overexpression by podocytes 

in progressive podocyte disease. Cell Tissue Res 2012; 347(1):129–140. 
 
222.  Dessapt C, Baradez MO, Hayward A, Dei Cas A, Thomas SM, Viberti G, et al. 

Mechanical forces and TGF 1 reduce podocyte adhesion through  3 1 integrin 
downregulation. Nephrology Dialysis Transplantation. 2009 Sep 1;24(9):2645–
55.  

 
223.  Zou J, Yaoita E, Watanabe Y, Yoshida Y, Nameta M, Li H, et al. Upregulation of 

nestin, vimentin, and desmin in rat podocytes in response to injury. Virchows 
Arch. 2006 Apr;448(4):485–92.  



97 

 

 

 
224.  Huang G, Zou B, Lv J, Li T, Huai G, Xiang S, et al. Notoginsenoside R1 

attenuates glucose-induced podocyte injury via the inhibition of apoptosis and 
the activation of autophagy through the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. 
International Journal of Molecular Medicine. 2017 Mar;39(3):559–68.  

 
225.  Liu J, Zhang Y de, Chen XL, Zhu XL, Chen X, Wu JH, et al. The protective effect 

of the EP2 receptor on TGF-β1 induced podocyte injury via the PI3K / Akt 
signaling pathway. PLoS ONE. 2018 May 1;13(5).  

 
226.  Refaeli I, Hughes MR, Wong AKW, Bissonnette MLZ, Roskelley CD, Wayne 

Vogl A, et al. Distinct Functional Requirements for Podocalyxin in Immature and 
Mature Podocytes Reveal Mechanisms of Human Kidney Disease. Sci Rep. 
2020;10(1):9419.  

 
227.  Nielsen JS, McNagny KM. The role of podocalyxin in health and disease. J Am 

Soc Nephrol. 2009 Aug;20(8):1669–76.  
 
228.  Doyonnas R, Kershaw DB, Duhme C, Merkens H, Chelliah S, Graf T, et al. 

Anuria, omphalocele, and perinatal lethality in mice lacking the CD34-related 
protein podocalyxin. J Exp Med. 2001 Jul 2;194(1):13–27.  

 
229.  Jalanko H. Pathogenesis of proteinuria: lessons learned from nephrin and 

podocin. Pediatr Nephrol. 2003 Jun;18(6):487–91.  
 
230.  Schiffer M, Mundel P, Shaw AS, Böttinger EP. A novel role for the adaptor 

molecule CD2-associated protein in transforming growth factor-beta-induced 
apoptosis. J Biol Chem. 2004 Aug 27;279(35):37004–12.  

 
231.  Yaddanapudi S, Altintas MM, Kistler AD, Fernandez I, Möller CC, Wei C, et al. 

CD2AP in mouse and human podocytes controls a proteolytic program that 
regulates cytoskeletal structure and cellular survival. J Clin Invest. 2011 
Oct;121(10):3965–80.  

  

 

  



98 

 

 

Apêndice 1 – Dados experimentais (WB e RT-PCR) e Estatística 
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ABSTRACT 
 

Background: Podocyte damage and subsequent proteinuric chronic nephropathy are prominent features of Fabry 

Disease (FD), a multisystemic X-linked inherited lysosomal storage disorder caused by deficient activity of the 

alpha-galactosidase A (a-GAL A) enzyme following mutations in the GLA gene. Methods: A proteomic approach 

based on two-dimensional gel electrophoresis coupled with mass spectrometry was used to explore differentially 

expressed proteins in podocytes with a-GAL A deficiency. This deficiency was developed through GLA gene 

deletion using CRISPR/Cas9 genome-editing technology in an immortalized human podocyte culture cell line. To 

further validate our proteomic findings, we compared the expression of autophagy-specific biomarkers (LC3B 

and p62) using western blotting, as well as evaluated apoptosis using propidium iodide fluorescence microscopy. 

Results: Our results showed that protein levels of ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1, alpha-enolase, and 

heat shock protein 60 were reduced FD podocytes. Functional analysis using gene ontology found these proteins 

were predominately involved in biological processes, including autophagy regulation and apoptosis. Additionally, 

we found that autophagy-specific biomarkers LC3B and p62 were overexpressed, confirming impaired autophagy 

regulation and greater apoptosis in FD podocytes. Conclusions Our findings suggest impaired proteostasis in 

FD podocytes due to concomitant dysfunction of the ubiquitin–proteasome system and the autophagy pathway; 

both of which are potentially implicated in the pathogenesis of FD nephropathy. 

 

KeyWords: Podocyte, Fabry Disease, CRISPR/Cas9, proteomic, autophagy. 

 

RESUMO 
 

Introdução: O dano aos podócitos e a subsequente nefropatia crônica são características proeminentes da 

Doença de Fabry (DF), uma desordem de armazenamento lisossômico com padrão de herança ligado ao X 

ocasionada por mutação no gene GLA que leva a diminuição e/ou ausência da atividade da enzima alfa-

galactosidase  A  (a-GAL A). 
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Métodos: Uma abordagem proteômica baseada em eletroforese em gel bidimensional acoplada à espectrometria 

de massa foi usada para explorar proteínas diferencialmente expressas em podócitos com fenótipo da DF. Esse 

fenótipo foi desenvolvido através da indução de deleçções do gene GLA usando a tecnologia de edição do 

genoma CRISPR/Cas9 em uma linhagem celular de podócitos humanos imortalizado. Para validar ainda mais 

nossos achados proteômicos, comparamos a expressão de biomarcadores específicos para autofagia (LC3B e 

p62) usando western blotting, bem como avaliamos a apoptose usando microscopia de fluorescência de iodeto 

de propídio. Resultados: Nossos resultados mostraram que os níveis de proteína da ubiquitina carboxil-terminal 

esterase L1, alfa-enolase e proteína de choque térmico 60 encontravam-se reduzidas nos podócitos da DF. A 

análise funcional usando ontologia genética descobriu que essas proteínas estavam predominantemente 

envolvidas em processos biológicos, incluindo regulação da autofagia e apoptose. Além disso, descobrimos que 

os biomarcadores específicos da autofagia LC3B e p62 foram superexpressos, confirmando a regulação da 

autofagia prejudicada e maior apoptose em podócitos da DF. Conclusões: Nossos achados sugerem proteostase 

prejudicada em podócitos FD devido à disfunção concomitante do sistema ubiquitina-proteassoma e da via 

autofágica; ambos estão potencialmente implicados na patogênese da nefropatia FD. 

 

Palavras-chave: Podócito, Doença de Fabry, CRISPR/Cas 9, proteômica, autofagia. 

 

 

1 INTRODUCTION 

Fabry disease (FD), a rare genetic X-linked lysosomal storage disorder (OMIM# 301500), is caused by 

pathogenic mutations in the Xq22.1 region of the GLA gene, and results in the absence, or significant reduction, 

of alpha-galactosidase A (a-GAL A) enzyme activity [1, 2]. a-GAL A deficiency results in progressive and 

pathological accumulation of glycosphingolipid substrates, mainly globotriaosylceramide (Gb3), within 

lysosomes, inducing cell damage and subsequent multiorgan dysfunction, including kidney failure, heart disease, 

and neurological manifestations, and causing early life-threatening disease [3]. 

Kidney involvement is common in FD, manifesting clinically through albuminuria, and evolving to overt 

proteinuria and a progressive decline of the glomerular filtration rate with chronic kidney disease (CKD) [4, 5]. The 

glomerulus is the primary site of FD injury, with podocytes the main damaged cells to exhibit massive 

glycosphingolipid accumulation [6, 7]. Using electron microscopy, kidney biopsies from patients with FD 

nephropathy show massive vacuolization in podocytes, with multilamellar lysosomal inclusions, also known as 

myelin figures or zebra bodies, corresponding to unprocessed pathological deposits [8, 9]. 

Renal function is highly dependent on the quantity, and healthy functioning, of podocytes, highly 

specialized and differentiated visceral epithelial cells, to providestructural and functional support to the 

glomerular filtration barrier (GFB). These cells produce soluble mediators and growth factors for both mesangial 

and endothelial cells, also managing dynamic signaling events at the slit diaphragm, defined as intercellular 

junctions interposed between podocyte foot processes [10, 11]. 

Due to their vital importance and inability to divide, podocyte loss via detachment from the glomerulus, 

or apoptosis, in response to injury, represents an irreversible event quite harmful to renal function. Podocytes 

are predominantly depleted through their detachment from the glomerular basement membrane (GBM) as viable 

cells, a process known as podocyturia. Their detection in the urine is feasible, and its degree is correlated with the 

severity of nephropathy [12]. Podocyte depletion higher than 20% triggers a vicious cycle of glomerular 

hyperfiltration, promoting higher shear stress, and culminating in glomerular sclerosis and CKD [13]. 

Several studies have confirmed that morphological changes in podocytes occur long before proteinuria 

appears in FD, and that degree of podocyte lesion correlates with severity of FD nephropathy [8, 9, 14]. The main 

markers used in clinically monitoring proteinuria and kidney function decline are nonspecific, often late, and 

irreversible manifestations of well-established renal involvement. Thus, further elucidating the mechanisms that 

integrate early molecular disorders of podocytes is vital; from genetic defects, to structural and functional 

changes responsible for adverse clinical outcomes. Proteomics approaches may contribute to establishing this 

connection via the analyses of a set of proteins and their biological responses in podocytes responding to genetic 

and metabolic injury. 

The mechanisms through which unprocessed substrates stored within the lysosome lead to cell 

dysfunction are still poorly understood. Moreover, the pathological repercussions of FD largely involve functional 
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disorders of the lysosome. Growing evidence suggests that loss of intracellular protein homeostasis and 

pathways related to protein catabolism, such as autophagy and ubiquitin, are involved in the pathogenesis of 

lysosomal storage disorders (LSDs) and several glomerulopathies [15-17]. 

Rigorous control of intracellular protein turnover is an important point to ensure the homeostasis, 

performance, and survival of long-lived, highly differentiated, and specialized cells, such as podocytes, which, 

due to their postmitotic state, are unable to divide, and are thus more prone to injury. Intracellular protein 

degradation is mainly performed by two distinct and collaborative proteolytic systems: the ubiquitin– proteasome 

system (UPS) and the autophagy pathway, which includes the autophagosomal–lysosomal system [18]. The 

majority of intracellular proteins are selectively managed via the UPS, while long-lived aggregated proteins are 

recycled via the autophagy pathway, which sequesters cytoplasmic targets into double membrane vesicles, 

known as autophagosomes, and delivers them for fusion with lysosomes; where the degradative process is 

finalized. In addition to this main lysosome connected pathway, also called macroautophagy, two other subtypes 

of autophagy exist: microautophagy and chaperone-mediated autophagy, which together recycle cellular 

components, such as lipids, nucleotides, sugar chains, and dysfunctional organelles [19, 20] 

Autophagy has been well documented as a vital process in podocytes, which have a high level of 

autophagy even at basal conditions. Collectively, these catabolic pathways have cytoprotective properties that 

regulate fundamental physiological processes, including metabolic pathways, slit diaphragm function, signaling 

pathways, actin cytoskeleton synthesis, differentiation, and aging [19, 21]. Failure of these processes increases 

the number of cytotoxic components and dysfunctional cytoplasmic proteins, leading to disruption of podocyte 

stability, proteinuria, and renal failure. 

Disturbances in intracellular protein turnover during podocyte injury have emerged as new 

pathophysiological mechanisms in several kidney diseases, such as diabetic nephropathy, lupus nephritis, and 

other immune-related nephropathies [22]. Autophagy impairment has also been documented in podocytes in FD 

[23-25]. 

Success in preventing renal disease in FD depends on: (i) early diagnosis of the disease, (ii) early 

identification of GFB dysfunction, (iii) a better understanding of the pathogenesis of podocytopathy, and (iv) aside 

from specific enzyme replacement therapy, the development of mechanism-based therapies focused on the 

prevention or mitigation of podocyte injury. 

Currently, considering the limitations of murine models, cellular methodologies using gene disruption 

techniques are an attractive tool through which to research FD. Our team developed and validated an experimental 

model of an immortalized human podocyte cell line via GLA gene-editing using CRISPR/Cas9 technology. The 

model exhibited the FD phenotype, a-GAL A deficiency and marked Gb3 accumulation, comparable to 

characteristics observed in vivo [26]. 

The next step was to understand how changes in podocyte biology following a- GAL deficiency, early 

lysosomal dysfunction, and subsequent substrate accumulation triggers the development of nephropathy. For 

this, we applied proteomics, bioinformatics, and signaling pathway analyses. 

To address cellular events following GLA disruption and a-GAL A deficiency- induced podocyte 

dysfunction, we examined this novel human immortalized podocyte cell line model with a genetically edited GLA 

gene; it exhibited both phenotypic and genotypic characteristics of FD cells. The aim of the present study is to 

describe the differentially abundant proteins involved in the pathogenesis of FD nephropathy, and related cellular 

processes. 

 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 HUMAN IMMORTALIZED PODOCYTE CULTURE 

Immortalized human podocytes (CTRL podocytes) and CRISPR/Cas9 GLA- edited immortalized human 

podocytes (FD podocytes) , obtained as previously described [26], were plated in culture flasks in DMEM/F-12 

medium supplemented with 10% fetal calf serum (FCS, heat inactivated), 20 mM HEPES buffer, 2 mM L-glutamine, 

1% v/v ITS (10 mg/L insulin, 5.5 mg/L transferring, 0.0067 mg/L sodium selenite, and 2 mg/L ethanolamine, GIBCO 
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Corporation, Carlsbad, CA, USA), and 1% v/v penicillin/streptomycin (10.00 Units/mL, GIBCO Corporation, 

Carlsbad, CA, USA). Culture experiments were performed at 37°C in a 5% CO2 humidified atmosphere; the culture 

medium was changed every 2 days until cell confluence, or overcrowded podocyte clusters, were reached. Under 

such conditions, cells were detached using trypsin (0.025%), washed, resuspended in fresh medium, and replated 

in six-well plates. 

 

2.1 SAMPLE PREPARATION 

When podocytes reached 90% confluence in each well, they were washed with ice-cold bicarbonate and 

Ca++free phosphate buffered saline (PBS), and then lysed via scraping at 4°C in lysis buffer (7 M urea, 2 M thiourea, 

4% w/v CHAPS, 1% v/v Triton X-100, 40 mM Tris-HCl pH 8.8, 65 mM DTT, and a 1% v/v protease inhibitor mix, GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK), following the manufacturer's instructions. Lysates were centrifuged at 14,000 

× g at room temperature for 30 min, and the supernatant fractions collected and stored at -70°C. Protein 

concentrations were quantified using the 2-DQuant assay (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK), according to the 

manufacturer's recommendations, and integrity was confirmed via direct visualization on a SDS-PAGE gel. 

 

2.2 SAMPLE LABELING AND COMPARISON USING FLUORESCENT DYES 

Prior to definitively labeling the proteins, the pH of samples was optimized to 8.5 using 1 mM NaOH. 

Aliquots of protein (50 µg) from each sample were labeled with differential gel electrophoresis (DIGE) cyanides 

Cy3 and Cy5, following the manufacturer's instructions (GE Healthcare). For the internal standard, equal amounts 

of protein from each extract were labeled with Cy2. The labeling reaction was performed in the dark at 4°C for 30 

min, and excess dye was eliminated via the addition of 1 mM lysine. Nonspecific and/or preferential labeling was 

eliminated using the reverse labeling protocol. Next, labeled samples were pooled, mixed, and dissolved in buffer 

(Destreak solution, 0.5% IPG buffer, GE Healthcare). 

 

2.3 ANALYTICAL 2D GELS AND PROTEIN PROFILES 

Individual 18 cm IPG strips, pH 3–10 NL, were re-hydrated in 350 µL of the sample mixture, which was 

solubilized in a re-hydration buffer (1.25 µL IPG buffer, pH 4-7, GE Healthcare) and an IEF buffer (8 M urea, 2 M 

thiourea, 4% CHAPS, 0.0025% bromophenol blue, and 10 mg/mL dithiothreitol, GE Healthcare) for 12 h at room 

temperature. Next, the strips were electron focused using an Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System (GE 

Healthcare, UK) in which the voltage was increased gradually to 8000 V and the maximum current was 50 µA/strip; 

electrophoresis was run for 60,000 Vh. IPG strips were further equilibrated using a two-step procedure of 15 min 

each: first, strips were reduced (50 mM Tris–Cl pH 8.8, 6 M urea, 30% glycerol, 2% SDS, 0.002% bromophenol blue, 

and 125 mM DTT), and then alkylated (10% Tris–Cl pH 8.8, 6 M urea, 30% glycerol, 0.07 M SDS, 13.5 mM 

iodoacetamide, and bromophenol blue). 

Second, proteins were measured in 12% polyacrylamide SDS gels (Ettan DALT Six Electrophoresis Unit, 

GE Healthcare, UK). Each gel was loaded with one strip and electrophoresed at 30 mA. Next, gels were washed 

and subsequently scanned using a Typhoon Trio (GE Healthcare) with lasers at three different excitation 

wavelengths: 532 nm for Cy3, 633 nm for Cy5, and 488 nm for Cy2. The wavelengths of each fluorophore were 

filtered using Band Pass (BP) filters (580 nm-BP: 30 nm for Cy3; 670 nm-BP: 30 for Cy5; 520 nm-BP: 40 nm for 

Cy2). To guarantee acceptable pixel intensity upon gel scanning, the multiplier value (PTM) was fixed at an 

optimized value. 

Image analysis was conducted in DeCyderTM 2D Differential Analysis Software Version 7.0 (GE Healthcare, 

UK). A t-test with a false discovery rate correction was used for statistical analysis, and a < 0.05 was adopted as the 

level of significance. Protein spots showing high abundance in each situation (p-value < 0.05) were selected for 

identification 

using mass spectrometry (MS). To manually remove the selected spots, DIGE gels were stained with colloidal 

CBB G-250, according to previously described procedures [27] 
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2.4 SPOT PROCESSING FOR MASS SPECTROMETRY 

Spots of interest were excised from the gel using a Pasteur pipette. These spots were further sliced into 

smaller pieces prior to their transfer into low-protein-binding polypropylene tubes (Eppendorf, Hamburg, 

Germany). Gel slices were subjected to three 15 min washes with 25 mM ammonium bicarbonate (NH4HCO3) pH 

8.0 (Synth, Brazil) and acetonitrile (ACN) 50%, and then dehydrated with ACN 100% for 5 min, followed by vacuum 

centrifugation. Following rehydration, gel slices received two treatments: (i) 10 mM DTT and 100 mM NH4HCO3 

for 1 h at 56°C to reduce disulfide bonds, and (ii) 55 mM iodoacetamide and 100 mM NH4HCO3 for 45 min in the 

dark to alkylate free cysteine. The second treatment was followed by two rounds of 15 min washes with 100 mM 

NH4HCO3. Following treatment, gel slices were dehydrated again, subjected to vacuum centrifugation for 5 min, 

and then rehydrated in digestion buffer containing Trypsin Gold-Mass Spectrometry Grade (Promega, Madison, 

WI, USA). Following overnight digestion at 37°C, gel slices were treated with ACN 50% and trifluoroacetic acid 

(TFA) 5% for 30 min to extract tryptic peptides; the peptides were then desalted using ZipTip C18 columns 

(Millipore, Billerica, MA, USA), according to the manufacturer's instructions. 

 

2.5 MASS SPECTROMETRY PEPTIDE ANALYSIS AND IDENTIFICATION 

The identification of protein peptides was performed on a MALDI-TOF/ TOF AutoFlex III (Bruker 

Daltonics, Billerica, USA) instrument in the positive/reflector mode controlled by FlexControl software. Instrument 

calibration was achieved using peptide calibration standard II (Bruker Daltonics) as a reference. Trypsin and 

keratin contamination peaks were excluded from the peak lists that were used in the database searching. Each 

spectrum was produced by accumulating data from 200 consecutive laser shots[28]. 

Uninterpreted tandem mass spectra were searched against the nonredundant protein sequence 

database from the National Center for Biotechnology Information (NCBI) using the MASCOT software (version 

2.1) MS/MS ion search tool (http://www.matrixscience.com). The search parameters were as follows: no 

restriction of protein molecular weight, one missed trypsin cleavage allowed, nonfixedmodifications of 

methionine (oxidation) and cysteine (carbamidomethylation), pyroglutamate formation at the N-terminal 

glutamine of peptides with any other post- translational modifications being considered [28]. 

 

2.6 WESTERN BLOT 

Western blotting was conducted as previously reported [29] . Briefly, RIPA with a protease inhibitor 

cocktail (Sigma-Aldrich) was used to lyse podocytes on ice. A total of 50 µg of protein was loaded and separated 

using 8% polyacrylamide gel electrophoresis, and then transferred to a PVDF membrane (0.2 µm, Millipore, 

Darmstadt, Germany). The membrane was blocked with 5% nonfat milk for 1 h at room temperature, and incubated 

with primary antibodies at 4°C overnight. Primary antibodies, 1A/1B-light chain 3 (LC3B) and sequestosome 1 

(p62), were diluted at 1:1000, while GAPDH was diluted at 1:4000. Secondary antibodies (HRP-linked rabbit or 

mouse at 1:5000 dilution) were applied at room temperature for 2 h after washing with TBST. An enhanced 

chemiluminescence system reagent was applied for imaging exposure, and the images analyzed using Image 

Studio Lite software (LICOR). Protein levels were quantified by densitometric analysis with the CTRL podocytes 

being set at 1. Experiments were repeated at least three times for each protein. 

 

2.7 IMMUNOFLUORESCENCE ASSAY 

Cells in a six-well dish were rinsed in PBS, and then fixed with 4% (v/v) paraformaldehyde for 10 min at 

37°C, before again washing in PBS for 5 min. The appropriate volume of propidium iodide (PI) working solution 

(10 mg/mL PI in PBS, Thermo Fisher) was added to each well and incubated for 5 min at room temperature. Images 

were obtained using an EVOS fluorescence microscope (LifeTechnologies). 
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2.8 STATISTICAL ANALYSIS 

Comparisons of spot mean ratios from FD and control podocytes were performed using the BVA module 

of DeCyder V 7.0. via an unpaired Student's t-test (statistically relevant p < 0.05). The BVA module generates a 

sample spot volume to pooled standard spot volume ratio, and normalizes these ratios so that the modal peak 

volume ratio within each gel is zero. An algorithm normalizing the volume ratios of each spot across the replicate 

gels against the smallest volume ratio of the same spot was applied in order to 

generate the standardized spot abundance. Standardized abundance values were then subjected to statistical 

analysis. 

Western blots were subjected to background correction prior to calculation (integration optical density 

× mm2). 

 

3 RESULTS 

Two-dimensional maps, for CTRL and FD podocytes, are shown in Fig. 1. An average of 1000 spots was 

detected in the analytical gels, whose technical replicates showed high reproducibility when subjected to the 

same electrophoretic conditions. 

 

Fig. 1. Representative podocyte proteome maps of the two groups (a) CTRL podocytes and (b) FD podocytes generated using 2DE 

over a pH range of 3-10 NL, SDS-PAGE12%. The yellow arrows in the gel (c) indicate the protein spots differentially expressed 
between the two groups. The spots were excised and identified by MALDI-TOF/ TOF. 
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Similarity comparisons of the proteins in the two analytical gels were performed using the match 

functionality of DeCyderTM Software Version 7.0 (GE Healthcare), revealing approximately 95% of the same spots 

in both gels. 

Unpaired Student's t-test statistical comparisons between the two gels, performed using DeCyder 

Version 7.0 (BVA module), highlighted four spots with decreased volume abundance in FD podocytes (p ≤ 0.05, fold 

change (≤ −1.2). In the FD podocytes analytical gel, these four differentially abundant spots were excised and 

analyzed using MS. Protein identification successfully identified three of the four spots; the identified proteins, 

their molecular weight, expression-fold changes between samples, accession number, gene name, and location, 

are shown in Table 1. 

 

Table 1. Characterization of differentially expressed proteins in FD podocytes compared to CTRL podocytes. 

Spot 
UniProt 

ID 
GENE Protein Name 

MW T
 

(kDa) 

MW E 
(kDa) 

Fold 

Change Location 

 

1 P10809 HSPD1 Heat shock protein 60 65 1.43 Mitochondria 
 

2 
P09936 UCHL1 

Ubiquitin carboxyl- 

terminal esterase L1 

 

24.8 25 1.42 Cytoplasm 

3 P06733 ENO1 Alpha-enolase 37 35 1.61 
Cell membrane;

 
Cytoplasm 

 

MW T = molecular weight theoretical / MW E = molecular weight experimental 

 

In order to understand how the down abundant proteins in our model influence biological processes in 

FD we used gene ontology tools. We approached evaluate such proteins together with proteins we previously 

reported in our phosphoproteoma study in FD [26]. The analyze showed changes in the regulation of autophagy, 

vascular response to vascular endothelial growth factor (VEGF), activation of MAPK activity and apoptosis (Table 

2). 

 

Table 2. Gene set enrichment analysis. 

GO Identifier Term P-value  
Fold 

Enrichment 

 

 

FDR 

GO:0010506 Regulation of autophagy 0.000005 18.18 0.0058 

 

GO:0070059 
Intrinsic apoptotic signaling pathway in 

response to endoplasmic reticulum stress 

 

GO:0035924 
Cellular response to vascular endothelial 

growth factor stimulus 

 

 

0.0002 90.89 0.019 

 

 

0.0003 73.16 0.025 

GO:0000186 Activation of MAPK activity 0.0006 54.54 
0.038

 

 

GO:0008637 Apoptotic mitochondrial changes 0.0007 49.99 0.041 

FRD = False Ratio Discovery 
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Western blotting and immunofluorescence assays were then performed for further validation of our 

findings. LC3B and p62 were chosen as representatives of differentially expressed proteins in western blotting 

experiments. GAPDH was used as an internal control. Our results showed increased expression of LC3B and p62 

(1.4x and 1.7x, respectively) in FD podocytes, compared to the CTRL (Fig. 2). Similarly, PI assays showed 

increased apoptosis in FD podocytes, compared to CTRL podocytes (Fig. 3). 

Fig. 2. Western blot analysis of autophagy markers LC3B (a) and p62 (b) in CRTL and FD podocytes. Representative western blots 

are shown, and expression levels were quantified by densitometric analysis. The band intensities for LC3B (a) and p62 (b) are reported 

as the ratio to the GAPDH band intensity with the CTRL podocytes being set at 1. Data are presented as the mean ± SEM of at least 
three independents experiments. 

 



110 

 

 

 

Fig. 3. Fluorescence microscopy pictures of (a) CTRL podocytes and (b) FD podocytes stained with propidium iodide. 

Left: brightfield image; Right Propidium Iodide epifluorescence (red) in the same field. Images show more apoptotic cells 

in the FD podocyte population. (Magnification = 10×; Scale bar = 20 µm.) 

 

 

 

4 DISCUSSION 

Glomerular podocytes are key players in the pathogenesis of FD nephropathy; a 

podocytopathy of metabolic origin [4]. Podocytes are considered not only the target of injury but also 

moderators of the progression of many glomerular diseases, which are leading causes of CKD [11, 21]. 

In this study, proteomic profiling of an engineered human immortalized podocyte cell line 

expressing the phenotypical characteristics of FD showed quantitative differences in protein 

expression, compared to matched control podocytes. Our initial results showed three proteins, ENO1, 

HSP60, and UCH-L1, as specifically reduced in podocytes with GLA disruption (Fig. 1). 

ENO1 appears to play an important role in actin cytoskeleton remodeling, as described in a 

recent report using ductal pancreatic adenocarcinoma cell lines [30, 31]. Podocytes depend greatly on 

their actin composition for maintaining the structural support and function of GFB; thus, the 

downregulation of ENO1 found in GLA gene- 

edited podocytes could explain, at least in part, increased glomerular permeability to albumin, and 

podocyte detachment through low foot process adhesion to the GBM layer. HSP60 is a phylogenetically 

conserved molecular chaperone frequently present in mitochondria; it plays an important role in 

homeostasis and the folding of proteins [32, 33]. In podocytes, HSP60 acts synergistically with HSP10, 

maintaining mitochondrial integrity and cell viability [34, 35]. A study conducted with HSP60-knockdown 
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renal cell lines showed impaired mitochondrial functioning and an increased production of reactive oxygen 

species (ROS), which led to metabolic reprogramming and allowed cells to progress through the 

epithelial-mesenchymal transition (EMT) process, a fibrosis- inducing mechanism [36]. Downregulation 

of HSP60 observed in the diseased podocytes of this study may correlate with chaperone-mediated 

autophagy impairment and 

mitochondrial dysfunction present in several lysosomal disorders [37, 38]. 

UCH-L1 is a key member of the deubiquitinating enzyme family, a component of UPS that 

selectively degrades the bulk of intracellular proteins. Downregulation of this protein results in a failure 

of the UPS, which is a UCH-L1-dependent proteolytic pathway. A previous study demonstrated a 

correlation between UCH-L1 downregulation in the fibroblasts of patients with LSDs and the apoptosis 

observed in these diseases [39]. Other studies have confirmed the importance of UCH-L1 in the control 

of renal proteolytic activity, especially in the differentiation and injury processes of podocytes, which 

share morphological and biochemical characteristics with neurons, in which UCH-L1 is particularly 

abundant [40-42]. 

Next, changes detected in protein expression were integrated into a broader functional context 

using gene ontology analysis; showing that differentially expressed proteins are involved in cell 

physiology modification toward autophagy, apoptosis, VEGF response, and MAPK pathway activation, 

the last of which results in EMT marker expression (Tables 1 and 2). These proteins participate in 

signaling pathways involved in autophagy processes. 

To further examine the connection between intracellular proteomic findings and autophagy-

related proteolysis identified through gene ontology, we next performed western blotting for 

microtubule-associated protein LC3B and p62, both reliable biomarkers of autophagy. Our results 

showed significant overexpression of these two proteins, specifically in FD podocytes (Fig. 2). LC3B is 

a specific autophagosome membrane component, while p62 is a target of degradation, providing a 

measure of autophagic flux [43-46]. Elevations in LC3B indicate autophagosome induction, while 

high p62 denotes extreme inhibition of autophagy, jointly exposing an insufficient autophagosome-

lysosome fusion, a fundamental step in autophagy. In addition, pathway analysis suggested an 

increased induction of unprocessed autophagosomes exceeding the lysosomal degradative capacity 

due to autophagic flux failure; thus confirming impaired autophagy in FD podocytes. 

Disruptions in podocyte autophagic processes have previously been documented in FD. 

Kurschat et al. demonstrated, in a human podocyte model, that Gb3 accumulation is associated with an 

increase in autophagosomes, suggesting that unregulated autophagy pathways play a role in the 

pathogenesis of glomerular damage in FD [24]. In fact, Chevrier et al. demonstrated a profound 

disturbance of the autophagic pathway in renal cells obtained from patients with FD [23]. 

Lysosomes are catabolic cellular compartments in which FD pathological process are primarily 

located, due to the excess of non-metabolized substrates secondary to GAL A deficiency. Considering 

that autophagy is functionally connected to, and dependent on, lysosomes, we expected to find 

differences in the degradative capacity of the lysosome, slowing down the autophagic flux and resulting 

in autophagy failure; both of which were confirmed in the present study. Surprisingly, however, we 

also found concurrent deficiency of the UPS, as revealed by a marked reduction of UCH-L1 in our 

proteomic analysis. This reduction highly exacerbates the failure of the podocyte proteolytic pathway, 

which is extremely dependent on the homeostasis of proteins to prolong its survival and maintain 

its complex structure and function; thus, exacerbating podocyte damage in FD. 

In turn, inefficient lysosomal degradation progressively slows down the autophagic flux, with 

higher levels of p62 and enhanced cytotoxic metabolites potentially leading to organelle, cellular, and, 
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eventually, organ dysfunction. Theoretically, the increase in undegraded proteins with concomitant 

failure of the complementary proteolytic pathway, further burdens lysosomes, which are primarily 

overloaded with Gb3 due to FD. 

The ability to maintain cellular protein homeostasis (or proteostasis) is vital for podocyte 

maturation and differentiation and survival under injury. Efficient autophagy and UPS are particularly 

important for the removal of unwanted or damaged proteins and to ensure organelles viability [39]. 

Podocytes already have a high baseline level of autophagy to react to their high metabolic demand and 

excessive stress, and to account for their complex functions. 

Recently, a study demonstrated that in other LSDs, such mucolipidosis type II and III without 

significant kidney involvement, the autophagy block was counteracted by the compensatory 

upregulation of the UPS; thus preserving glomerular integrity and avoiding the emergence of proteinuria 

[47]. This research corroborated the hypothesis that in order to effectively damage podocytes with 

morphological and functional repercussions on kidney function, both proteolytic pathways must be 

collectively compromised. This podocyte destabilizing association was proven in our study, explaining 

the occurrence of severe renal dysfunction due to podocyte changes in FD. In addition, protein 

misfolding and the impairment of chaperone-mediated autophagy promoted via the downregulation of 

HSP60, as found in the present study, may contribute to further aggravating the disturbance of 

proteolysis that affects podocytes in FD. 

The accumulation of unprocessed Gb3, or lyso-Gb3, substrates in lysosomes does not alone 

explain the entire pathophysiologic mechanism. Functional disturbances resulting from the failure of a-

GAL A enzyme activity in podocytes also manifest outside the lysosome, leading to impairment of the UPS 

proteolytic pathway, as marked by UCH1 reduction. The UPS is a selective proteolytic system in which 

substrates are recognized by ubiquitin for proteasome-mediated degradation; thus, UCH-L1 

downregulation results in the failure to tag substrates, thereby impairing UPS protein degradation, and 

potentially contributing to increased podocyte damage in FD. 

Proteolysis disturbance and failure to eradicate intracellular toxic products also influence 

processes outside lysosomes, such as regulation of signaling pathways, inflammation, and apoptosis 

[48, 49]. In the present study, we documented a higher density of apoptotic cells in podocytes of the FD 

model (Fig. 3). Apoptosis is known to be largely dependent on mitochondrial dysfunction and 

endoplasmic reticulum stress, which together trigger two pathways previously predicted to be altered 

through gene ontology analysis: increasing ROS production, and EMT process formation (Table 2). In 

addition, a previous study conducted in experimental diabetic nephropathy revealed a link between 

insufficient autophagy and podocyte apoptosis [50, 51]. 

More than an adaptative response, this imbalance in FD podocytes, in which both UPS and 

autophagy are compromised, may influence the pathological process, causing podocytes to become 

more vulnerable to injury, and resulting in biological changes, such as loss of structural integrity and 

functionality. A fine boundary appears to exist between the cytoprotective actions of adequate 

proteolytic activity and the cytotoxic effects resulting from the deficient proteolysis present in several 

pathological processes. Thus, dysregulation of the proteolytic process, as documented in this study, 

may be involved in the pathogenesis of podocytopathy in FD. 

In summary, our study demonstrated that a-GAL A deficiency produces functional 

consequences in podocytes, beyond lysosomes, notably in multiple factors of intracellular proteolysis, 

in which the two main pathways, UPS and autophagy, are downregulated. These observed changes, 

which arise from the proteomic profile following GLA gene editing, are likely involved in the 

pathogenesis of FD nephropathy, contributing to the impairment of cellular homeostasis, and leading to 

podocyte dysfunction and kidney disease. 
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5 CONCLUSIONS 

Deficiency of a-GAL A enzyme activity in cultured podocytes alters their proteomic profile, 

resulting in consequences for multiple biological functions, and reducing intracellular protein 

degradation, notably in the catabolic activities of UPS and autophagy. These effects may contribute to 

the maintenance of podocyte injury, as well as to the subsequent development of kidney disease. 
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