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RESUMO 

O dano na barreira intestinal contribui para a patogênese da inflamação sistêmica e 

progressão de muitas doenças humanas, incluindo a doença renal. De fato, o eixo 

microbiota-intestino-rim vem ganhando força como um possível mecanismo na 

fisiopatologia das doenças renais. No entanto, a maioria dos estudos se concentram nas 

alterações da microbiota intestinal e seus metabólitos em doenças renais crônicas, deixando 

de lado as doenças glomerulares/podocitárias em estágios iniciais, como na 

glomeruloesclerose segmentar focal (GESF). Neste estudo, exploramos a inter-relação entre 

a disfunção glomerular renal, as possíveis alterações na microbiota e no microambiente 

intestinal. Camundongos Balb/c machos foram submetidos ao protocolo de depleção de 

microbiota por 14 dias. Em seguida, foram induzidos quimicamente a desenvolver GESF por 

Doxorrubicina (DOX) e avaliados por mais 14 dias. Em outro experimento, sem a prévia 

depleção de microbiota, camundongos foram induzidos quimicamente a desenvolver 

glomerulopatia e foram avaliados por 30 dias. A DOX causou lesões histopatológicas renais, 

com diminuição do número de podócitos por glomérulo, disfunção da barreira glomerular e 

proteinúria, além de uma progressão, após 30 dias, para uremia. Por outro lado, os 

camundongos que tiveram sua microbiota intestinal previamente depletada exibiram 

melhor função da barreira glomerular com a indução da glomerulopatia, com níveis mais 

baixos de proteinúria e sem alterações estruturais no rim. Além disso, a depleção da 

microbiota intestinal alterou a relação Th1/Th2 no tecido renal após a glomerulopatia, 

principalmente pela redução de TNF e MCP-1 e pelo aumento de IL-6. Interessante, após 30 

dias, o dano glomerular foi associado a alterações histológicas no cólon intestinal, com níveis 

aumentados de massa celular amorfa e níveis diminuídos de claudina-1 no cólon intestinal. 

Tais alterações também foram correlacionadas com a disbiose da microbiota intestinal, 

principalmente com o aumento do filo Verrucomicrobia, principalmente pelo gênero 

Akkermansia sp. (conhecida por ter espécies degradadora de muco), juntamente com a 

redução da camada de muco intestinal, permitindo que a microbiota intestinal se 

aproximasse das células epiteliais intestinais. Sem precedentes, nosso trabalho demonstra 

uma relação entre o desenvolvimento e a progressão de uma glomerulopatia com 

inflamação intestinal, disbiose e alterações estruturais do cólon intestinal, associando um 

efeito protetor renal significativo com depleção da microbiota. Esses resultados fornecem 

novas informações que sustentam a importância do eixo microbiota-intestino-rim, 

levantando várias questões e ideias a serem desenvolvidas. 



 

xvi 
 

Abstract 

The harm of gut barrier contributes to the pathogenesis of systemic inflammation and 

progression of many human diseases, including kidney disease. Indeed, the gut-

microbiota-kidney axis is gaining power as a possible mechanism to be studied. 

However, most studies focus on changes in the gut microbiota and its metabolites in 

chronic kidney diseases, leaving aside early-stage glomerular/podocyte diseases, such 

as focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). In this study, we explored the 

interrelationship between renal glomerular dysfunction and possible changes in the 

intestinal microenvironment and gut microbiota. Male Balb/c mice underwent 

microbiota depletion protocol for 14 days. Then, they were chemically induced to 

develop FSGS by Doxorubicin (DOX) and were evaluated for another 14 days. In another 

experiment, without the microbiota depletion, mice were chemically induced to develop 

the glomerulopathy and were evaluated for 30 days. DOX causes renal histopathological 

lesions, with decreased number of podocytes per glomerulus, glomerular barrier 

dysfunction and proteinuria, as well the progression to uremia after 30 days. On the 

other hand, treated- animals that had previously their gut microbiota depleted exhibited 

better glomerular barrier function, with lower levels of protein and albumin in the urine, 

and no structural changes in the kidney. In addition, gut microbiota depletion alters the 

Th1/Th2 ratio in renal tissue after glomerulopathy, especially by reducing TNF and 

MCP-1 and by increasing IL-6. Interestingly, after 30 days, glomerular damage was 

associated with histological changes in gut colon, with increased levels in amorphous 

cell mass and decreased levels of tight junction protein claudin-1 in gut colon. Such 

changes were also correlated with gut microbiota dysbiosis, especially with increased 

Verrucomicrobia phylum, mainly by the genus Akkermansia sp. (known to have mucus-

degrading species), along with reduced mucus layer in the intestinal tissue, enabling the 

gut microbiota to get closer to the intestinal epithelial cells. Unprecedented, our work 

demonstrates a relationship between the development and progression of a 

glomerulopathy with gut inflammation, dysbiosis and structural change of the gut colon, 

associating a significant renal protective effect with microbiota depletion. These results 

provide new information that supports the importance of the gut-microbiota-kidney 

axis, raising several questions and ideas to be developed.  
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1.1. Eixo microbiota-intestino-rim 

A influência da microbiota intestinal no desenvolvimento e na progressão das 

doenças renais foi recentemente reconhecida, com novas evidências alicerçando o 

conceito de que os rins e o intestino influenciam um ao outro. Vários estudos auxiliados 

por avanços tecnológicos recentes (incluindo metaboloma e proteoma) e abordagens 

experimentais inovadoras, por exemplo, camundongos ‘Germ-Free ‘(GF) ou tratados com 

antibióticos, demonstraram ligações entre a microbiota intestinal e a saúde humana, 

levando a um crescente interesse em entender o eixo microbiota-intestino-rim (Ubeda, 

Djukovic, and Isaac 2017; Gong et al. 2019). 

A patogênese da inflamação sistêmica e a progressão de muitas doenças 

humanas, incluindo as doenças renais, têm contribuições associadas ao dano à 

integridade da barreira intestinal com a translocação bacteriana de fragmentos, 

endotoxinas ou outros produtos luminais prejudiciais na circulação (Wu et al. 2020). A 

barreira intestinal (composta principalmente pela microbiota, muco e as células do 

epitélio e do sistema imune intestinais) constitui uma intricada e essencial barreira 

contra substâncias e agentes patogênicos nocivos do ambiente externo (Untersmayr et 

al. 2022; Konig et al. 2016).  

Didaticamente, essa barreira pode ser dividida em duas partes principais: uma 

barreira física, que previne a adesão bacteriana e regula a difusão paracelular, e uma 

barreira funcional, mais profunda que tem a capacidade de reconhecer alteração da 

homeostase intestinal, organizando uma tolerância imunológica para os microrganismos 

comensais e uma resposta imune aos patógenos (Lopetuso et al. 2015; Untersmayr et al. 

2022).  

De tal modo que evidências mais recentes ilustram que um insulto por bactérias 

ou produtos bacterianos pode ativar a produção de quimiocinas e citocinas pró-

inflamatórias nas células renais, o que pode intensificar o processo inflamatório em 

doenças renais agudas (Andrade-Oliveira et al. 2019). No entanto, os efeitos da 

microbiota no processo patogênico das glomerulopatias ou outras doenças renais 

agudas permanecem pouco exploradas, bem como o possível mecanismo pelo qual a 

microbiota pode influenciar o rim (Noel et al. 2014; Kobayashi et al. 2021).   
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1.2. Microbiota intestinal 

O trato gastrointestinal (TGI) é o habitat humano mais exposto ao ambiente 

externo com uma área superficial total de impressionantes 200 m2, em que milhares de 

microrganismos, denominados microbiota intestinal, e compostos derivados da digestão 

estão em contato com o TGI (Lopetuso et al. 2015). Estão presentes em todo TGI, até 

1014 células de microrganismos com cerca de 1000 espécies distintas, incluindo 

bactérias, fungos, vírus e archea (Arumugam et al. 2011; Yang et al. 2017; Zhang and 

Frenette 2019). As espécies mais comuns no intestino humano são de cinco filos 

bacterianos (Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobactérias e 

Verrucomicrobia) e um filo Archea (Euryarchaeota), duas das quais são dominantes em 

90% de todas as espécies: Firmicutes (Lactobacillus, Ruminococcus, Eubacterium, 

Clostridium e Faecalibacterium) e Bacteroidetes (Xylanibacter, Prevotella e 

Bacteroides)(Sabatino et al. 2015; Yang et al. 2017; Zhang and Frenette 2019; 

Donaldson, Lee, and Mazmanian 2016). Já nos camundongos, como na maioria dos 

mamíferos herbívoros, possuem um grande ceco entre o intestino delgado e o grosso, 

onde as fibras vegetais são lentamente digeridas pela microbiota, no entanto, os 

camundongos possuem, em sua microbiota intestinal, esses dois filos (Firmicutes e 

Bacteroidetes) como filos predominantes, em que concentrações mais baixas de 

antimicrobianos, tempo de trânsito mais lento e falta de fontes de carbono simples 

disponíveis facilitam o crescimento de anaeróbios fermentativos que degradam 

polissacarídeos, principalmente aqueles das famílias Prevotellaceae, Bacteroidaceae, 

Rikenellaceae e Clostridiaceae (Donaldson, Lee, and Mazmanian 2016; Yang et al. 2017)  

Tanto em humanos quanto em camundongos, a maioria das espécies bacterianas 

tem um metabolismo anaeróbico restrito; assim, como consequência da diminuição da 

tensão do oxigênio, a densidade bacteriana aumenta progressivamente ao longo do 

comprimento intestinal, alcançando seu ponto máximo no cólon intestinal (Anders, 

Andersen, and Stecher 2013; Donaldson, Lee, and Mazmanian 2016). E a microbiota 

intestinal tem inúmeras funções na fisiologia normal como (A) promoção da tolerância 

imunológica: especialmente regulando a indução e diferenciação de células T 

reguladoras e células T auxiliares produtoras de interleucina-17; (B) nutrição: os 

carboidratos indigeríveis são degradados em ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs), que 
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podem ser utilizados pelas células epiteliais intestinais como fonte de energia; e (C) 

integridade da barreira e mecanismo de defesa: como secreção de peptídeos 

antimicrobianos, restauração da estrutura proteica das ‘tight junctions’ (TJs), produção 

de moléculas relacionadas à defesa (por exemplo, proteínas de choque térmico e genes 

de mucina) e competição com bactérias patogênicas (Felizardo et al. 2019; Andrade-

Oliveira et al. 2019; Yang et al. 2020; Yang et al. 2019; Kobayashi et al. 2021). 

Juntas, essas funções mostraram que a microbiota intestinal não apenas 

influencia o microambiente intestinal, mas também possui funções biológicas extra 

intestinais, sendo um robusto regulador da imunidade sistêmica e da inflamação (Yang 

et al. 2020; Watanabe et al. 2020). Portanto, a microbiota residente compete com 

agentes patogênicos para ganhar espaço e recursos energéticos, processa as moléculas 

necessárias para a integridade da mucosa e modula a resposta imunológica intestinal, 

sendo o primeiro nível da barreira intestinal do meio luminal externo para o meio 

interno. 

1.3. Muco e as células intestinais 

O próximo nível da barreira é representado pela camada de muco que tem um 

papel crítico na saúde intestinal, facilitando a passagem das fezes e separando a 

microbiota do tecido intestinal (Kamphuis et al. 2017; Hansson 2020; Desai et al. 2016). 

O muco intestinal, principalmente evidenciado no intestino grosso, tem seu status 

equilibrado entre formação por células caliciformes e degradação por bactérias da 

microbiota e é organizado em duas camadas: uma interna, com uma camada de muco 

densa e aderida, que é quase impenetrável às bactérias; e uma externa, com uma camada 

de muco menos densa e pouco aderida (Desai et al. 2016; Hansson 2020).  

As células caliciformes secretam uma variedade de moléculas antimicrobianas, 

como as mucinas, em especial a do tipo 2 (Muc2) principal elemento da camada (Figura 

1). Essa secreção forma uma camada de muco espessa para evitar o contato direto 

excessivo de bactérias com a superfície celular epitelial e, assim, protegê-las contra 

agentes patogênicos invasivos (Martini et al. 2017; Kopp et al. 2015; Hansson 2020). Já a 

microbiota intestinal pode influenciar não apenas a quantidade, mas também como a 

camada de muco intestinal será secretada e expandida, com diversos estudos 

conectando alterações da microbiota e disfunções da barreira do muco intestinal (Desai 

et al. 2016; Hansson 2020). 
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Figura 1. Visão geral esquemática da camada de muco e do epitélio intestinal. A camada de muco é formada 
principalmente por mucinas e organizada em duas camadas: uma interna, com uma camada de muco densa e aderida, 
que é quase impenetrável às bactérias; e uma externa, com uma camada de muco menos densa. A camada de células 
epiteliais intestinais é constituída por inúmeras células como enterócitos, células enteroendócrinas, células 
caliciformes, células de Paneth, células tronco e células M (Microfold). A monocamada epitelial está fortemente 
conectada por complexos juncionais, especialmente por um complexo de proteínas de adesão compostos de Tight 
junctions (TJs). Figura criada com imagens da BioRender.com. 

Abaixo do muco, existe a monocamada de células epiteliais intestinais, 

constituído por inúmeras células (e.g. enterócitos, células enteroendócrinas, células 

caliciformes e células de Paneth) que estão fortemente conectadas por complexos 

juncionais, um complexo de proteínas de adesão compostos de TJs no lado apical(Figura 

1) e junções de aderência e desmossomos no lado basolateral que conectam as células 

epiteliais intestinais e regulam a permeabilidade paracelular (Konig et al. 2016; 

Untersmayr et al. 2022). Esse epitélio intestinal, além da sua função tradicional de 

absorção nutricional, pode ser visto como um tradutor entre a microbiota intestinal e o 

sistema imunológico, que recebe sinais da microbiota através de receptores de 

reconhecimento de patógenos e os traduz em sinais encaminhados para células imunes 

da mucosa intestinal (Martini et al. 2017; Untersmayr et al. 2022).  

Depois do epitélio intestinal, há a lâmina própria (LP; Figura 1), que abriga as 

células dendríticas (DCs), que são importantes células apresentadoras de antígenos 
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(APCs), e o tecido linfoide associado ao intestino (GALT), que inclui placas de Peyer (PP), 

linfócitos da LP e linfócitos intraepiteliais (Takiishi, Fenero, and Camara 2017). As PP, 

mais frequente no íleo, são importantes sítios de indução que contêm todas as células 

imunocompetentes necessárias para induzir respostas antígeno-específicas. Elas 

também têm um epitélio folicular especializado de células ‘microfold’ (M), capazes de 

coletar e transportar antígenos do lúmen para a maquinaria imune subjacente. As 

células M medeiam a passagem dos antígenos para o tecido linfoide da mucosa para o 

início das respostas imunes, mas também podem servir como ponto de entrada para os 

microrganismos (Takiishi, Fenero, and Camara 2017).  

Mas não só as células da LP, as células de todo TGI contribuem para a homeostase 

imunológica intestinal, como os enterócitos e células de Paneth que produzem peptídeos 

antimicrobianos (exemplos, lectina tipo C, alfa-defensinas, lisozima C e fosfolipases) 

importantes para manter os patógenos sob controle.  

1.4. Inflamação intestinal e Reg IV 

A intensa comunicação entre microbiota, células epiteliais e células imunes do 

TGI molda as respostas imunes específicas a antígenos, equilibrando tolerância e a 

resposta imune a autoantígenos, toxinas, alimentos ou simbióticos versus patógenos, 

podendo o TGI como um todo ser considerado o maior órgão imunológico do corpo, com 

uma estimativa impressionante de abrigar até 70% da população de linfócitos corporal 

(Takiishi, Fenero, and Camara 2017; Zhang and Frenette 2019).  

O TGI é constantemente desafiado com antígenos do lúmen e, como vimos, a 

integridade de todas as estruturas da barreira intestinal é necessária para a manutenção 

da permeabilidade intestinal normal, sendo que alterações desse equilíbrio permitem à 

passagem do conteúdo luminal para os tecidos subjacentes e, por fim, na circulação 

sanguínea (translocação), resultando na ativação da resposta imune e na indução da 

inflamação intestinal (Sabatino et al. 2015; Wu et al. 2020).  

A inflamação intestinal pode desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento e progressão da lesão renal e a expressão do gene regenerador IV (Reg 

IV), um dos mais novo membro da família descrito, pode ser um indicador interessante a 

ser estudado. O Reg IV é expresso em vários órgãos e tecidos humanos, especialmente na 

mucosa gastrointestinal do cólon (Bishnupuri et al. 2010). O aumento da expressão de 

Reg IV está correlacionada em diversas condições de lesão de mucosa e malignidades do 
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TGI, incluindo as doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn e Retocolite 

Ulcerativa) e a evento mais precoce na carcinogênese colorretal, sendo associado a 

fenótipo tumoral mais agressivo (Sun et al. 2021). 

Assim, a lesão da mucosa intestinal pode resultar num aumento da 

permeabilidade intestinal, facilitando a translocação de substâncias nocivas e agentes 

patogênicos para a corrente sanguínea (Konig et al. 2016). Essa alteração de 

permeabilidade é a base para a patogênese de muitas doenças, incluindo não só as 

enterocolites infecciosas e doenças intestinais inflamatórias, mas também síndrome do 

intestino irritável, doença celíaca, fibrose hepática, intolerâncias alimentares e também, 

atualmente, está sendo relacionada a progressão das doenças renais (Lopetuso et al. 

2015; Sabatino et al. 2015; Gabrielli et al. 2013; Wu et al. 2020). 

1.5.  Doença renal 

A doença renal pode ser definida como uma anormalidade estrutural e/ou 

funcional de um ou ambos os rins (Guyton and Hall 2017), que compromete a função 

renal e diminui a excreção de solutos nitrogenados, resultando na retenção de 

substâncias potencialmente nocivas, denominadas toxinas urêmicas, como amônia, 

fenóis, aminas e tióis (Ramezani et al. 2016). Os rins possuem diversas funções como 

manutenção do balanço hidroeletrolítico e acidobásico; controle da pressão arterial; 

produção de eritropoietina; ativação da vitamina D e; principalmente, filtração do 

sangue com excreção de resíduos metabólicos indesejados, sendo assim, um dos 

principais órgãos responsáveis pela homeostasia do organismo (Langston 2017).  

A todo instante, cerca de 20% do sangue total passa pelos glomérulos renais que 

funcionam como verdadeiros filtros devido à sua barreira de filtração glomerular (BFG) 

altamente seletiva (sobretudo, pelo impedimento físico e pela repulsão eletroestática 

das cargas negativas), cuja integridade está relacionada com associação íntima de três 

camadas: (1) células endoteliais glomerulares na interface interna, (2) membrana basal 

glomerular no centro e (3) os processos podais (pedicelos) dos podócitos na interface 

externa glomerular (Farber et al. 2018). 

Os podócitos são células epiteliais polarizadas altamente diferenciadas, que se 

assemelham a neurônios com seus alongados pedicelos, que se ligam aos seus vizinhos 

por uniões aderentes modificadas alinhadas em uma matriz em forma de “zíper”, os 

diafragmas de fenda (D'Agati, Kaskel, and Falk 2011). Essas células fornecem suporte 
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estrutural aos capilares glomerulares e sintetizam as proteínas do diafragma de fenda e 

muitos componentes da matriz extracelular da membrana basal glomerular, sendo 

dificilmente repostas em caso de comprometimento, tornando a depleção de podócitos 

através do desprendimento, apoptose ou necrose, uma das mais importantes alterações 

glomerulares que levam a perda funcional dos rins, sendo um mediador crítico da 

glomerulosclerose (Farber et al. 2018; D'Agati, Kaskel, and Falk 2011; Scott and Quaggin 

2015). 

1.5.1. Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) 

Em vários países, a GESF é a causa primária mais frequente de doenças 

glomerulares que leva a doença renal crônica (DRC) e a doença renal crônica terminal 

(DRCT), com prevalência crescente nas últimas décadas e que têm sido reconhecidas por 

causar significativas alterações gastrointestinais, incluindo inflamação intestinal, 

ulcerações e necrose (Pahl and Vaziri 2015; Shabaka, Tato Ribera, and Fernandez-Juarez 

2020; Rosenberg and Kopp 2017). Infelizmente, mesmo com tratamentos 

contemporâneos, mais de 50% dos pacientes com GESF e síndrome nefrótica 

relacionada evoluem para DRCT ou morrem em 10 anos, sendo um problema de saúde 

global (Malaga-Dieguez et al. 2015; Shabaka, Tato Ribera, and Fernandez-Juarez 2020).  

A GESF se caracterizada por uma síndrome clínico-patológica com proteinúria 

massiva, e achados histológicos como colapso vascular, esclerose mesangial, e 

deterioração progressiva de alguns segmentos de alguns glomérulos. Dessa lesão 

glomerular clássica que vem o termo “focal” que significa que somente alguns 

glomérulos na biópsia estão envolvidos, enquanto o termo “segmentar” se refere ao 

envolvimento de apenas alguns segmentos desses glomérulos afetados (Fogo 2015; 

Konigshausen and Sellin 2016; Malaga-Dieguez et al. 2015; Shabaka, Tato Ribera, and 

Fernandez-Juarez 2020). Essa doença pode ser classificada como glomerulopatia 

secundária quando está relacionada com outras doenças e condições clínicas do 

paciente; ou glomerulopatia primária, quando as causas secundárias são excluídas 

(Shabaka, Tato Ribera, and Fernandez-Juarez 2020).   

Apesar da fisiopatologia primaria não estar totalmente elucidada, existem 

hipóteses de que está relacionada a fatores que alteram a permeabilidade do capilar 

glomerular a proteínas plasmáticas, geralmente correlacionados com fatores de 

permeabilidade circulante, ainda não completamente compreendidos, mas que podem 
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estar ligados a múltiplos mecanismos patogênicos, como distúrbios genéticos, insultos 

mecânicos e não mecânicos (por exemplo, tóxicos e imunológicos), que colapsam os 

pedicelos e que poderiam ser os mediadores envolvidos na lesão podocitária. Depois que 

o podócito é lesado, pode ocorrer mudanças na matriz extracelular glomerular, na qual 

se desenvolve um aumento de deposição de matriz extracelular e espessamento da 

membrana basal glomerular, resultando na GESF (D'Agati, Kaskel, and Falk 2011; 

Malaga-Dieguez et al. 2015; Konigshausen and Sellin 2016; Shabaka, Tato Ribera, and 

Fernandez-Juarez 2020). 

O conhecimento incompleto dessa fisiopatologia pode explicar a dificuldade de 

tratamento na GESF e a necessidade de mais estudos sobre a doença. Em suma, o 

tratamento conservador inclui medidas dietéticas direcionadas na redução de peso, 

controle da hiperlipidemia e normalização da pressão arterial, além do gerenciamento 

de doenças subjacentes, dos medicamentos para baixar os níveis de proteína na urina e 

do monitoramento da função renal regularmente (Trachtman 2017). 

1.5.2.  Glomerulopatia induzida pela Doxorrubicina (DOX) 

No intuito de entender melhor essa doença, existe um modelo experimental 

utilizando DOX (antibiótico da família das antraciclinas, utilizado no tratamento de 

vários tipos de câncer), tanto em ratos quanto em camundongos, que induz uma 

glomerulopatia que mimetiza a GESF em humanos por reproduzir os processos da 

doença de maneira estrutural e funcional, como a retração dos processos podais dos 

podócitos, esclerose glomerular, inflamação túbulo-intersticial, atrofia tubular e fibrose 

(Lee and Harris 2011; de Mik et al. 2013; Yang et al. 2018). 

A DOX acumula nos glomérulos, induzindo a apoptose dos podócitos e liberação 

de espécies reativas de oxigênio (Shin, Matsunaga, and Fujiwara 2010; Susztak et al. 

2006; Yang et al. 2018). Associado a isso, a DOX promove estreitamento do endotélio 

glomerular, causado principalmente pela baixa produção de proteoglicanos e enzimas 

necessárias para a produção de glicosaminoglicanos. A perda da carga negativa 

glomerular resultante da diminuição da quantidade de proteoglicanos e das proteínas 

associadas aos podócitos, como a podocina e a nefrina, leva ao aumento da 

permeabilidade glomerular para proteínas plasmáticas justificando a presença de 

proteínas (como a albumina) na urina, ainda sendo atualmente, o principal modelo para 

estudar GESF (Bryant et al. 2022), descrita em diversos trabalhos que a utilizaram para 
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simular essa doença e outras síndromes nefróticas (Zheng et al. 2012; Pereira et al. 

2014; de Mik et al. 2013; Felizardo et al. 2019; Yang et al. 2018; Bryant et al. 2022).  

1.6. Justificativa do estudo e hipótese  

Fica evidente que novas alternativas são necessárias para melhorar as estratégias 

terapêuticas não apenas da GESF, mas de todas as doenças renais. Contudo, os 

mecanismos básicos que relacionam o eixo intestino-rim ainda precisam ser mais 

explorados, para melhor compreensão das diversas patologias envolvidas (Vanholder 

and Glorieux 2015; Yang et al. 2020). Além disso, poucos estudos representam pesquisas 

originais ligando a microbiota intestinal e a doença renal em estágio inicial, uma vez que 

a maioria dos estudos se concentra nas alterações na microbiota intestinal e nos 

metabólitos em estágios avançados da insuficiência renal crônica, como no grande 

influxo de ureia, de ácido úrico e de oxalatos no cólon intestinal, que fornecem 

substratos alternativos para a microbiota, gerando toxinas que danificam a mucosa 

intestinal, podendo acarretar a translocação de bactérias, produtos bacterianos e toxinas 

urêmicas na circulação sistêmica, contribuindo para a inflamação crônica e, 

possivelmente, para a progressão da DRC e DRCT (Pahl and Vaziri 2015; Kobayashi et al. 

2021; Barrios et al. 2015; Chou, Kan, and Shiao 2022).  

Entretanto, ainda não está claro se há um grau de insuficiência renal que leva a 

alterações no microambiente intestinal (Noel et al. 2014; Kobayashi et al. 2021; Barrios 

et al. 2015). Embora a inflamação renal possa ser remodelada pela interferência na 

microbiota intestinal através da administração de pré-bióticos, pró-bióticos e pós-

bióticos (Andrade-Oliveira et al. 2019), a literatura é escassa de estudos que associam 

podócitos/glomerulopatias ou qualquer doença renal aguda com alterações intestinais, 

como Felizardo et al. (Felizardo et al. 2019) que demonstraram uma grande proteção 

com o metabólito microbiano butirato na glomerulopatia induzida por DOX. 

Uma compreensão mais profunda do eixo microbiota-intestino-rim consolidaria 

uma nova possível alternativa para melhorar as estratégias terapêuticas que manipulam 

a microbiota intestinal no aparecimento das diversas patologias associadas, seja renal 

ou intestinal (Vanholder and Glorieux 2015; Sabatino et al. 2015; Chou, Kan, and Shiao 

2022; Kobayashi et al. 2021). Assim, tentando elucidar e trazer mais informações sobre 

essa intrincada relação, nosso estudo combina o ambiente intestinal a um modelo 

animal que mimetiza a GESF humana.  
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Nossa hipótese é que a doença renal glomerular já em estágios iniciais pode 

alterar a microbiota intestinal, mesmo com leves aumentos na uremia, gerando 

desequilíbrio da microbiota intestinal (disbiose), que pode romper a camada de muco, 

permitindo que as bactérias entrem em contato direto com as células intestinais. Esse 

contato direto pode desencadear mais lesão renal por inflamação intestinal, o que pode 

aumentar o dano glomerular e exacerbar a doença renal. Mais ainda, acreditamos que a 

depleção da microbiota intestinal por antibióticos pode melhorar a doença renal 

glomerular, remodelando e atenuando a inflamação renal através de menos inflamação 

imune local e sistêmica, resultando na preservação dos podócitos e quebrando a 

progressão da disfunção da barreira glomerular da doença renal (Figura 2). Se 

confirmados, esses achados podem ajudar a uma melhor compreensão do eixo 

microbiota-intestino-rim e ser um ponto de partida para novas abordagens diagnósticas, 

terapêuticas e prognósticas em um futuro bem próximo. 
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Figura 2. Hipótese experimental. No ciclo a esquerda, (1) a Doxorrubicina (DOX) induz uma nefropatia que 
mimetiza a GESF em humanos, reproduzindo os processos da doença, com a retração dos processos podais e 
diminuição dos podócitos, com aumento da proteinúria e uremia.  (2) Essas alterações podem modificar a composição 
da microbiota intestinal causando uma disbiose, já que o intestino passa ser o principal órgão excretor das toxinas 
urêmica. Por sua vez, (3) a disbiose aumenta a permeabilidade intestinal, levando ao aparecimento de uma inflamação 
tanto local quanto sistêmica que pode piorar a doença renal. Então, acreditamos que (4) utilizando antibióticos de 
amplo espectro (a direita, seta tracejada) haverá uma depleção da microbiota que (5) diminuirá a permeabilidade 
intestinal e a resposta inflamatória, diminuindo os processos de doença da GESF. Figura criada com imagens da 
BioRender.com. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 
 

Investigar a inter-relação entre a lesão renal causada por disfunção glomerular e 

possíveis alterações na microbiota intestinal. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Identificar se a depleção da microbiota intestinal pode alterar o curso da 

glomerulopatia. Em camundongos Balb/c submetidos à depleção de 

microbiota e depois à nefropatia induzida pela DOX, estudamos: 

i. A função da barreira glomerular e integridade da barreira de 

filtração glomerular;  

ii. Os níveis de produtos nitrogenados no sangue; 

iii. A inflamação intestinal e integridade da barreira intestinal, com a 

expressão de importante componente das tight junctions (TJs) e 

marcador de inflamação intestinal; e 

iv. A integridade do cólon e do muco intestinais. 

b) Investigar se há alteração da microbiota intestinal durante a 

glomerulopatia. Em camundongos Balb/c submetidos à nefropatia 

induzida pela DOX, avaliamos após 30 dias: 

i. A função da barreira glomerular e integridade da barreira de 

filtração glomerular; 

ii. Os níveis de produtos nitrogenados no sangue; 

iii. A inflamação intestinal e integridade da barreira intestinal, com a 

expressão de importante componente das TJs e marcador de 

inflamação intestinal; 

iv. A integridade do cólon e do muco intestinais; e 

v. Alteração dos principais filos e gêneros bacterianos intestinais. 
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3.1. Animais 

Camundongos Balb/c machos isogênicos (H2Ad) com 8-10 semanas de idade (20-26 

g), foram adquiridos no Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para 

Medicina e Biologia (CEDEME). Os animais foram mantidos em gaiolas coletivas com 

tampa de filtro e com livre acesso a água estéril e ração, sob um ciclo artificial de 12 

horas de luz/escuro, em temperatura ambiente constante de 22ºC. Os ensaios foram 

realizados de acordo com as diretrizes e técnicas dos comitês de ética internos da 

instituição, enquadrando-se no Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório, 

sob o número registrado CEUA 9170070316. 

3.2. Modelo Experimental 

Um grupo randomizado de camundongos foi submetido à depleção da microbiota 

intestinal por meio de uma mistura de antibióticos de amplo espectro, consistindo em 

ampicilina (1,0 g/L, Sigma Aldrich), metronidazol (1,0 g/L, Sigma Aldrich), neomicina 

(1,0 g/L, Sigma Aldrich), vancomicina (0,5 g/L, Sigma Aldrich) e suplementado com 1% 

(peso/volume) de glicose (Emal et al. 2017), diluído na água potável autoclavada ad 

libitum durante todo experimento. Depois de 14 dias recebendo antibióticos a 

nefropatia experimental foi induzida (grupo ABx-DOX) por uma única injeção caudal (10 

mg/Kg) de Doxorrubicina (DOX-Cayman Chemicals). O grupo controle antibiótico (ABx-

CTL) recebeu mistura de antibióticos, mas não foi submetido à nefropatia, enquanto o 

grupo doxorrubicina (DOX) foi induzido a desenvolver nefropatia, mas não à depleção 

da microbiota intestinal. O grupo controle (CTL) sem qualquer intervenção (antibióticos 

ou doxorrubicina) foi mantido durante todo o experimento. Os camundongos foram 

eutanaziados 14 dias após a indução da nefropatia por DOX. Sangue, urina, fezes e 

fragmentos de rim e cólon foram coletados para análise (Figura 3). Os experimentos 

foram feitos 3 vezes para validar a reprodutibilidade. 
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Figura 3. Desenho experimental do tratamento com antibióticos de amplo espectro, seguido 
da nefropatia por DOX. Camundongos machos da linhagem Balb/c receberam na água potável 
autoclavada antibióticos (ABx) de amplo espectro (1 g/L de ampicilina, 1 g/L de metronidazol, 1 
g/L de neomicina e 0,5 g/L de vancomicina, suplementado com 1% [peso/volume] de glicose), ad 
libitum durante todo o experimento. Depois de 14 dias, uma única injeção caudal (10 mg/Kg) de 
Doxorrubicina (DOX) foi injetada para desenvolver o dano renal. No décimo quarto dia após DOX, 
os animais foram eutanasiados e tiveram os materiais biológicos coletados para análises. 

Para pesquisar as possíveis alterações da microbiota intestinal, decidimos 

aumentar o tempo da eutanásia em vez de 14 para 30 dias após a indução da nefropatia 

por DOX (10 mg/kg) e o grupo Controle (CTL) com solução salina foi mantido durante 

todo o experimento. O peso e a urina foram monitorados semanalmente, e os animais 

foram acompanhados pelos 30 dias, quando foram eutanasiados e foram coletadas 

amostras de sangue, urina, fezes, fragmentos renais e intestinais para análise (Figura 4). 

Todo o cólon intestinal foi removido e foram coletados segmentos do cólon distal, médio 

e proximal. Os experimentos foram feitos 3 vezes para validar a reprodutibilidade. 
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Figura 4. Desenho experimental da nefropatia por DOX em 30 dias. Camundongos 
machos da linhagem Balb/c receberam uma única injeção caudal (10 mg/Kg) de 
Doxorrubicina (DOX) no dia 0 para desenvolver o dano renal. No trigésimo dia de 
experimento, os grupos foram eutanasiados e tiveram seus materiais biológicos coletados 
para avaliação. 

3.3. Determinação do crescimento bacteriano fecal 

Inicialmente, 3 g de tioglicolato foram dissolvidos e autoclavados em 100 mL de água 

destilada e as fezes foram coletadas em Eppendorfs de 1,5 mL contendo 500 µl da 

solução refrigerada de tioglicolato. Após a homogeneização, 200 µl do homogeneizado 

foram incubados em tubos contendo 5 mL da solução de tioglicolato e incubados a 37°C 

por 3 dias. Para avaliar o crescimento bacteriano, a absorbância do homogenato 

bacteriano contendo tioglicolato foi determinada por espectrofotometria em 

comprimento de onda de 600 nm. 

3.4. Sequenciamento da microbiota fecal 

Amostras de fezes foram coletadas e congeladas em nitrogênio líquido e conservadas 

a -80oC. O DNA foi então extraído utilizando o QIAamp DNA Mini StoolKit (Qiagen, 

Hilden, Alemanha), amplificado, sequenciado e quantificado na região hipervariável V3-

V4 do gene 16S rRNA da bactéria. De acordo as instruções da Rapid Library Preparation 

Kit (Roche Applied Science, Mannheim, Alemanha), as bibliotecas foram sintetizadas 

(500 ng de DNA total) e avaliadas num Bioanalyzer com um Kit de DNA de alta 

sensibilidade (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, Califórnia, EUA). Grupos 

equimolares foram titulados e submetidos a um amplo volume de PCR, seguindo manual 

do fabricante (Roche Applied Science, Mannheim, Alemanha). Após, as amostras foram 

sequenciadas no GS FLX Titanium, usando um GS FLX Titanium Kit PicoTiterPlate 
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associado com um GS FLX Titanium Sequencing Kit XLR70 (Roche Applied Science, 

Mannheim, Alemanha).  

A bioinformática da microbiota foi realizada no software QIIME2 versão 2021.4 

(Bolyen et al. 2019). As leituras de extremidade pareada foram filtradas e desreplicadas 

usando o pipeline DADA2 (Callahan et al. 2016), onde sequências com pontuação de 

qualidade <20 foram cortadas da análise e sequências forward e reverse foram unidas, 

gerando tabelas de ASV (do inglês, Amplicon Sequence Variant). Todos os ASVs foram 

alinhados com MAFFT (Katoh et al. 2002) e usados para construir uma filogenia com 

FastTree (Price, Dehal, and Arkin 2010). Todas as análises de diversidade alfa e beta 

foram realizadas usando tabelas rarefeitas com 34306 sequências por amostra. Foram 

utilizados para atribuição das características de classificação taxonômica, o classificador 

q2-feature-classifier (Bokulich et al. 2018). As análises da bioinformática foram feitas 

com ajuda da doutoranda Luana Xavier com supervisão do Prof. Dr. Chris Hoffmann. 

3.5.  Análise da função da barreira glomerular 

Nos dias -14, -7, 0, previamente a injeção de DOX, para os grupos de depleção de 

microbiota, e nos dias 7, 14 e 30 dias após a indução da doença, amostras isoladas de 

urina foram coletadas para estimar a função renal. Os níveis de proteínas totais urinárias 

foram estimados usando o kit SENSIPROT (Labtest Diagnosis, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil) de acordo com o protocolo do fabricante. Níveis urinários de creatinina 

foram avaliados pela Reação de Jaffe modificado (Labtest Diagnosis, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil) e níveis de ureia e creatina séricas foram estimados usando o kit da 

Labtest (MG, Brasil) seguindo o protocolo determinado pelo fabricante. 

Proteínas urinárias foram separadas por meio de SDS-PAGE 10% e coradas com 

Coomassie Blue R-250 0,1% por 5 horas. O corante foi então removido por meio de 

solução descorante por 16 horas. A intensidade das bandas correspondente a albumina 

em cada amostra foi determinada usando o programa ImageJ e comparada com controle 

positivo (albumina, 0,5 mg/mL).  

3.6. Análises Histológicas 

Amostras dos rins e cólons intestinais foram fixadas em formol tamponado a 10% 

por 24h e lavado duas vezes com álcool 70%, 24h cada lavagem e mantido em álcool 

70% até a montagem em blocos de parafina. Os tecidos embebidos em parafina foram 
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cortados com 5 μm de espessura e montados em lâminas de vidro. Em seguida, os cortes 

foram desparafinizados em xilol (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) por 15 minutos e 

hidratados em 3 soluções de álcoois (100% por 10 min, 95% por 10 min e 70% por 10 

min) e corados com H&E (Hematoxilina & Eosina) nos cólons intestinais e em tricrômio 

de Masson nos rins. As seções foram analisadas em microscópio óptico trinocular 

(Olympus Corporation, Tokyo, Japão) e fotografias foram tiradas através da câmera 

digital acoplada ao microscópio, sendo as imagens capturadas através do software 

Pinnacle Studio Plus (Pinnacle Systems, Bucks, Inglaterra). Todas as secções foram 

avaliadas em aumento de 20x e 40x.  

3.7.  Imunohistoquímica 

Cortes histológicos de tecido renal ou cólon intestinal, com 4-5 μm de espessura 

parafinizados e fixados em formaldeído 4%, foram desparafinizados em xilol 100% (3 

baterias de 5 minutos) e reidratados (3 baterias, consistindo em 5 minutos em álcool 

etílico 100%, 5 minutos em álcool etílico 95% e 5 minutos em álcool etílico 70%, nesta 

ordem). Para recuperação dos epítopos antigênicos, as lâminas foram submetidas ao 

método de recuperação pelo calor (banho-maria a 95°C por 30 minutos) com tampão 

Tris-EDTA (pH 9,0) ou tampão citrato de sódio pH (6,0) de acordo com as especificações 

do fabricante de cada anticorpo. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com 

solução contendo 80% de metanol, 18% de água destilada, 1% peróxido de hidrogênio a 

3% e 1% de asida sódica a 10% durante dois ciclos de 20 minutos cada. O bloqueio dos 

epítopos inespecíficos foi realizado com solução de bloqueio protein block (DAKO, 

Glostrup, Dinamarca) durante 1 hora em câmara úmida.  

Em seguida, os cortes renais foram incubados com anticorpo anti-WT-1 (diluído 

1:450, Abcam) e os cortes intestinais com anti-Claudina-1 (diluído 1:200, Life 

Technologies) ou um reagente de controle negativo, por um período overnight em 

câmara úmida. Após esse período os cortes foram lavados em solução PBS pH 7,4 

durante 5 minutos e incubados com anticorpo secundário (EnVision+/ HRP Dual Link-

Dako, Dinamarca) durante 30 minutos a temperatura ambiente em câmara úmida. A 

revelação foi finalizada por meio da incubação de substrato cromógeno DAB (3,3-0-

diaminobenzidine) o qual resulta em um precipitado de coloração marrom no sítio do 

antígeno. Os cortes foram lavados em PBS, água destilada e contra corados com 

hematoxilina de Harris por 40 segundos e posteriormente submetidos à desidratação 
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com etanol (5 minutos em álcool etílico 70%, 5 minutos em álcool etílico 95% e 5 

minutos em álcool etílico 100%, nesta ordem) seguido por xilol 100% (3 baterias de 3 

minutos cada). A montagem das lâminas foi feita em solução Permout (Sigma, EUA).  

Os cortes corados foram avaliados por um microscópio Olympus BX50 (Tóquio, 

Japão). Para cada rim, foram escolhidos randomicamente 20 glomérulos renais, que 

tiveram seus podócitos contados com a super expressão da proteína WT1 nos núcleos 

dessas células. Já para cada cólon intestinal, foram analisadas 10 secções em aumento 

20x calculando optical density (O.D) do canal da cor marrom do cromógeno DAB, 

dividindo a intensidade máxima em pixels pela intensidade média em pixels da secção 

intestinal, através do programa ImageJ. 

3.8. Fluorescent in Situ Hybridization (FISH) 

Amostras de tecidos intestinais com seu conteúdo fecal foram fixadas na solução 

de methacarn (60% metanol absoluto, 30% clorofórmio e 10% ácido acético glacial) por 

12h a 4°C, e lavado 3 vezes com álcool 70% e mantido em álcool 70% até a montagem 

em blocos de parafina. Os tecidos embebidos em parafina foram cortados com 5 μm de 

espessura e montados em lâminas de vidro. Em seguida, os cortes foram 

desparafinizados em xilol (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) por 15 minutos e hidratados em 

3 soluções de álcoois (100%, 95% e 70%, por 10 min cada). Então, foram utilizados 

probes fluorescentes para bactérias totais (Sigma-Aldrich, WD02843673-032 A488). As 

lâminas foram analisadas em microscópio Confocal Zeiss LSM 780-NLO e fotografias 

foram tiradas através da câmera digital acoplada ao microscópio, sendo as imagens de 

fluorescência multifotônicas analizadas através do software ZEN lite (ZEISS, 

Oberkochen, Alemanha). Todas as secções foram avaliadas em aumento de 40x. A 

camada do muco, por cada cólon intestinal, foi mensurada através da largura de 15 

medidas randômicas, utilizando o programa ZEN lite (ZEISS, Oberkochen, Alemanha). 

3.9. Western blot 

Os fragmentos dos cólons intestinais foram extraídos e preparados usando grânulos 

de cerâmica em tubos padrão em Precellys®24 (BERTIN CORP.) com tampão RIPA (1% 

Triton-X 100, 1 mM Na3PO4, 0,1 mM EDTA, 10 mM HEPES pH 7,5, 10 mM KCl, 1 mM 

ditiotreitol, 0,5% Nonidet-40 juntamente com coquetel de inibidores de protease). As 

amostras tiveram o teor de proteína mensurados (Pierce BCA Protein Assay Kit; Thermo 
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Fisher Scientific) e as proteínas foram separadas em géis de sódio dodecil-sulfato de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) e posteriormente transferidas a membranas de polivinilidina 

difluoride (Roche). Os epítopos inespecíficos foram bloqueados (5% de albumina sérica) 

por 1 hora e todas as etapas de lavagem realizadas com 0,01% de Tween-20. A 

imunocoloração foi realizada com anticorpo anti-Claudina-1 (1/100, Life Technologies, 

374900), seguido de incubação com anticorpo secundário peroxidase-conjugated rabbit 

anti-mouse IgG (1/250000, Sigma Aldrich). As membranas foram reveladas por métodos 

de quimioluminescência através do kit ECL (Millipore Sigma) e a atividade HRP 

detectada pelo Amersham Imager 600 (GE Healthcare, Waukesha, WI, EUA). As 

intensidades das bandas quimioluminescentes foram determinadas pelo sistema 

GelDoc-It e pelo software LabWorks (UVP Ltd., Cambridge, Reino Unido). O anticorpo 

anti-β-actina (Thermo Fisher Scientific) foi usado para normalizar a quantificação da 

proteína. 

3.10. CBA (CytometricBeadArray) tecidual 

CBA Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit (BD Bioscience) foi utilizado para quantificar a 

quimiocina MCP-1 e as citocinas TNF, IL-10, IL-6 e IFN-γ no tecido renal como descrito 

pelo fabricante. Os resultados foram normalizados com 1mg de extrato proteico de cada 

tecido renal. 

3.11. Análise da expressão genica 

Os tecidos intestinais foram retirados no momento da eutanásia e imediatamente, 

congelados em nitrogênio líquido. O RNA total foi extraído dos tecidos com Trizol 

Reagent (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) e para avaliar a qualidade das 

amostras de RNA foi realizada uma corrida eletroforética em gel de agarose 1% feito em 

tampão MOPS com 0,5% de formaldeído e na presença de corante fluorescente Syber 

Gold Safe. Somente as amostras com alta concentração de RNAs e com boa qualidade, ou 

seja, sem vestígios de degradação foram utilizadas para as reações de RT-PCR em tempo 

real. Os cDNAs foram sintetizados por transcriptase reversa de MMLV (Promega, 

Madison, WI, EUA). A mistura Sybr Green PCR Master (Thermo Fisher Scientific) foi 

usada em todas as reações sob as seguintes condições de ciclagem: 2 min a 50°C; 10 min 

a 95°C, seguido de 40 ciclos de 15 s a 95°C; e 1 min a 60°C, seguido por um ciclo de 
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dissociação. As reações foram realizadas no sistema 7300 PCR em tempo real (Thermo 

Fisher Scientific).  

Os dados quantitativos da PCR em tempo real foram normalizados usando β-actina 

como controle interno e analisados utilizando o método ΔΔCt (Livak and Schmittgen 

2001). Os resultados foram expressos como a diferença relativa de cada amostra teste 

com respectiva amostra controle. Detecção dos produtos amplificados do PCR foram 

captados utilizando o aparelho ABI Prism 7300 Sequence Detection (Applied 

Biosystems, Foster City, EUA). As sequências de primers usadas para análises de PCR em 

tempo real são encontradas na Tabela 1. 

Tabela 1. Sequência de primers  do sistema SYBR green  

GENE SENSE (5´-3’) ANTI-SENSE (3-5’) 

B-ACTIN  GGCTGTATTCCCCTCCATCG CCAGTTGGTAACAATGCCAT 

MATH1 GAGTGGGCTGAGGTAAAAGAGT GGTCGGTGCTATCCAGGAG 

REG4  GGCGTGCGGCTACTCTTAC GGAAGTATCCATAGCAGTGGGA 

MUC2 ATGCCCACCTCCTCAAAGAC GTAGTTTCCGTTGGAACAGTGAA 

3.12. Análises Estatísticas  

Os experimentos foram realizados pelo menos duas vezes (n= 4-9). A 

significância estatística foi determinada pelo teste t de Student ou análise one-way ou 

two-way ANOVA, quando apropriado. Os grupos foram comparados com correção de 

Student-Newman-Keuls para variáveis paramétricas e correção de Dunn para variáveis 

não paramétricas. No sequenciamento da microbiota fecal, a diversidade alfa foi 

realizada métricas Faith e Evenness, com o método estatístico Kruskal-Wallis. A 

diversidade beta foi realizada utilizando as métricas UniFrac ponderadas (Lozupone et 

al. 2007) e não ponderadas (Lozupone and Knight 2005), com o teste estatístico baseado 

em permutação PERMANOVA e resultados PCoA (do inglês, principal coordinate 

analysis). Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão. 
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4.1. A depleção da microbiota intestinal preserva a função da barreira 
glomerular na nefropatia induzida por DOX 

A microbiota é importante para a manutenção de integridade da barreira 

intestinal e da tolerância imunológica (Yang et al. 2019; Kobayashi et al. 2021; Yang et al. 

2020; Konrad et al. 2019). Embora um estudo recente com um modelo experimental de 

isquemia-reperfusão tenha mostrado que a depleção da microbiota intestinal protegeu 

contra a lesão renal aguda (Emal et al. 2017), os efeitos da microbiota intestinal no 

processo patogênico das doenças renais agudas permanecem desconhecidos. Assim, 

propusemos avaliar se a depleção da microbiota intestinal influenciaria a suscetibilidade 

e progressão da nefropatia induzida por DOX.  

Após quatorze dias de antibióticos de amplo espectro (ABx+), notou-se uma 

diminuição significativa no número de bactérias nos animais que receberam antibióticos 

(ABx+: 2,80 ± 0,16 x108 células/mL contra ABx-: 6,07 ± 0,14 x108 células/mL), 

demostrando a eficácia do protocolo utilizado de depleção da microbiota intestinal 

(Figura 5 A e B). 

 

Figura 5.  Antibióticos de amplo espectro depletam a microbiota intestinal. Camundongos Balb/c 
receberam antibióticos de amplo espectro ou solução salina. (A) Foto ilustrativa da cultura de 
tioglicolato para cultivo de bactérias, após 14 dias de antibiótico administrado em água ad libitum. (B) 
Quantificação do número de células por mL após três dias de incubação em tioglicolato (n=10). *p<0,05 
**p<0,01 ***p<0,001. 

Em seguida, sem interromper a administração dos antibióticos, administramos a 

DOX e observamos os camundongos por mais 14 dias. A análise subsequente da 

composição bacteriana intestinal corroborou a depleção da microbiota, demostrando 

redução na diversidade alfa (Figura 6 A) e beta (Figura 6 B) nos grupos de antibióticos 

(ABx-CTL e ABx-DOX). No entanto, não houve diferenças entre os grupos de antibióticos 

nas variantes não ponderadas (qualitativas) e ponderadas (quantitativo) do UniFrac 

(Figura 6 B). 
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Figura 6. Antibióticos de amplo espectro diminuem a diversidade alfa e beta. Camundongos Balb/c receberam 
antibióticos de amplo espectro ou solução salina. Quatorze dias após o início da administração do antibiótico, os 
animais receberam DOX ou solução salina (CTL) e foram acompanhados por mais 14 dias. O DNA bacteriano foi 
extraído, sequenciado e quantificado das fezes de camundongos. As diversidades alfas (A) e beta (B) foram 
quantificadas. Os dados são expressos como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando PERMANOVA 
para diversidade beta e Kruskal-Wallis para diversidade alfa. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Assim como na Figura 5, o sequenciamento do gene do RNA ribossômico 

bacteriano 16S (Figura 7) confirmou a depleção da microbiota intestinal e, mais, 

mostrou a predominância dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, observada nos grupos da 

microbiota normal (CTL e DOX) que mudou, nos grupos de microbiota depletada (ABx-

CTL e ABx-DOX), para uma predominância de mais de 95% do filo Proteobacteria, 
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principalmente da família enterobacteriaceae (Figura 7 C) do gênero Enterobacter sp. 

(Figura 7 D), que possui várias espécies conhecidas como bactérias resistentes a 

antibióticos (Syafiuddin and Boopathy 2021). 

 

Figura 7. Alterações da microbiota intestinal após antibióticos de amplo espectro e nefropatia por DOX. 
Camundongos Balb/c receberam antibióticos de amplo espectro (n=8-11) ou solução salina (n=6). Quatorze dias após 
o início da administração do antibiótico, os animais receberam DOX ou solução salina (CTL) e foram acompanhados 
por mais 14 dias. O DNA bacteriano foi extraído, sequenciado e quantificado das fezes dos camundongos. (A) Gráfico 
de porcentagem de filos bacterianos em cada animal. (B) Gráfico de porcentagem de filos bacterianos em cada grupo 
experimental. (C) Proporção da família Enterobacteriaceae nos diferentes grupos experimentais. (D) Proporção do 
gênero Enterobacter sp. nos diferentes grupos experimentais. Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
CTL=controle, DOX= Doxorrubicina e ABx=antibióticos. Significância foi calculada utilizando TWO-WAY ANOVA 
seguida Multiple Comparisons. * p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001.  
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Além da depleção de microbiota, o tratamento com antibióticos levou à perda de 

peso corporal nos primeiros 4 dias de administração (do dia -14 ao dia -10), peso esse 

que foi parcialmente se restabelecendo até o dia da administração de DOX (dia 0). O 

grupo induzido a desenvolver glomerulopatia por DOX após os antibióticos (ABx-DOX) 

apresentou perda de peso corporal nos 7 dias após indução da doença, enquanto os 

animais antibiótico controle (ABx-CTL) apresentaram leve ganho de peso corporal 

durante o mesmo período. Curiosamente, 14 dias após a indução da doença, os animais 

do grupo ABx-DOX apresentaram ganho de peso corporal semelhante ao grupo ABx-CTL, 

diferente da perda de peso corporal continua no grupo DOX que não recebeu 

antibióticos, tanto no dia 7 quanto no dia 14. No grupo controle (CTL), por sua vez, todos 

os camundongos tiveram um esperado aumento contínuo de peso durante todo o tempo 

experimental (Figura 8 A).  

Com a perda de peso após a DOX, o próximo parâmetro analisado foi a 

proteinúria. A principal característica da DOX é causar nefropatia devido a danos críticos 

aos podócitos, com aumento da permeabilidade glomerular a proteínas de alto peso 

molecular (por exemplo, albumina) na urina (Lee and Harris 2011; Felizardo et al. 

2019). Assim, analisamos a urina dos camundongos após depleção e indução de 

glomerulopatia por DOX. A quantificação da relação de proteinúria por creatininúria 

(RPC) demonstrou que os grupos que receberam antibióticos (ABx-CTL e ABx-DOX) 

apresentam a mesma relação do grupo CTL (Figura 8 B). Por outro lado, o grupo DOX, 

que não teve sua microbiota intestinal depletada, apresentou grande aumento na RPC 

(Figura 8 B), demonstrando que a depleção da microbiota reverteu o grande 

extravasamento de proteínas na urina observado na nefropatia induzida por DOX. 
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Figura 8. A depleção da microbiota intestinal diminui a perda de peso e a proteinúria na nefropatia induzida 
por DOX. Camundongos Balb/c receberam antibióticos de amplo espectro ou solução salina (n=9). Quatorze dias 
após o início da administração do antibiótico (dia 0), os animais receberam DOX ou solução salina (CTL) e foram 
acompanhados por mais 14 dias. (A) Peso corporal dos grupos experimentais ao longo do experimento. (B) 
Quantificação da RPC. (C) Albuminúria em SDS-PAGE gel após 7 dias da injeção de DOX ou solução salina. (D) 
Albuminúria em SDS-PAGE gel após 14 dias da injeção de DOX ou solução salina. D=dias, CTL=controle, 
DOX=Doxorrubicina, ABx=antibióticos, RPC=relação de proteinúria por creatininúria e ALB=albumina. Valores 
apresentados como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando TWO-WAY ANOVA seguida de 
comparações múltiplas. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Endossando a proteção contra a perda proteica, a análise da albuminúria em gel 

de agarose demonstrou que houve diminuição da albumina na urina dos animais ABx-

DOX tanto no dia 7 (Figura 8 C) quanto no dia 14 (Figura 8 D) quando comparados ao 

grupo DOX. Mesmo assim, esse grupo apresentou maior quantidade de albumina na 

urina quando comparado aos controles com ou sem depleção da microbiota (Figura 8 C 

e D). Além disso, não foram encontradas diferenças nos níveis séricos de creatinina 

(Figura 9 A) e nem de ureia (Figura 9 B) entre todos os grupos. 
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Figura 9. A depleção da microbiota não altera os níveis dos componentes nitrogenados do 
sangue na nefropatia induzida por DOX. Camundongos Balb/c que receberam antibióticos mais 
DOX (n = 6) ou apenas DOX (n = 7) e seus respectivos controles (n = 6-9) tiveram seu sangue 
coletado após 14 dias das injeções e níveis séricos de creatinina (A) e ureia (B) foram estimadas em 
mg/dL. ABx= antibióticos, CTL= controle e DOX= Doxorrubicina. Os dados são expressos como 
média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE-WAY ANOVA seguida de 
Comparações Múltiplas * p <0,05 ** p <0,01 *** p <0,001. 

Como a diminuição da albuminúria sugere proteção contra a perda da função 

podocitária, o próximo passo foi analisar microscopicamente os rins, uma vez que a 

GESF implica um padrão histológico específico. A coloração com tricrômio de Masson 

mostrou que a depleção da microbiota não aumentou a deposição de colágeno (seta 

preta) ou a vasodilatação tubular com a presença de material proteáceo (seta vermelha) 

nos glomérulos do grupo ABx-DOX, fato observado nos animais não depletados do grupo 

DOX (Figura 10 A). Por sua vez, a análise renal por imuno-histoquímica com anticorpo 

anti-WT1 demonstrou uma diminuição significativa no número de células WT-1 

positivas por glomérulo, apenas no grupo DOX (7,45 ± 0,24), enquanto não houve 

alteração significativa no ABx-DOX (11,88 ± 0,27), nem no grupo ABx-CTL (12,24 ± 

0,15), ambos comparados com o grupo CTL (11,07 ± 0,36) (Figura 10 B e C). Juntos, 

esses resultados indicam uma proteção podocitária pela depleção da microbiota 

intestinal na glomerulopatia induzida por DOX. 
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Figura 10. A depleção da microbiota intestinal diminui as alterações histológicas renais na 
nefropatia induzida por DOX. Camundongos Balb/c que receberam antibióticos mais DOX ou apenas 
DOX e seus respectivos controles tiveram seus rins coletados após 14 dias das injeções (n=6). (A) 
Imagens representativas de cortes histológicos em tricrômio de Masson, mostrando o córtex renal. As 
fotos foram avaliadas com aumento de 40x em cada grupo experimental (n=5). (B) Imagens 
representativas de seções do córtex renal mostrando imunocoloração dos glomérulos com anticorpos 
anti-WT-1. As fotos foram avaliadas com aumento de 40x. (C) O número de células WT-1 positivas por 
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glomérulo em cada grupo experimental (n=6). CTL= controle, DOX = Doxorrubicina e ABx= antibióticos. 
A seta preta indica colágeno glomerular e a seta vermelha indica vasodilatação tubular e cilindros 
hialinos. Valores apresentados como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE-
WAY ANOVA seguida de comparações múltiplas. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

Adjacente a essas alterações histológicas, também foram detectadas alterações 

nas citocinas e quimiocina no tecido renal de camundongos (Figura 11). A técnica de 

CBA mostrou que houve grande aumento da quimiocina MCP-1 (Figura 11 A), da 

citocina TNF (Figura 11 B) e da citocina IL-10 (Figura 11 C) quatorze dias após a indução 

da nefropatia no grupo DOX. Todos esses aumentos foram revertidos com depleção da 

microbiota sem diferença entre os grupos depletados (ABx-CTL e ABx-DOX) e o grupo 

CTL. Surpreendentemente, apenas no grupo ABx-DOX, a proporção das citocinas IL-6 e 

IFN-γ aumentou (Figura 11 D e E), sugerindo que as citocinas IL-6 e IFN-γ podem 

desempenhar um papel importante na proteção renal contra a nefropatia induzida por 

DOX.  

 

Figura 11. A depleção da microbiota diminui as alterações nas citocinas e quimiocina na nefropatia 
induzida por DOX. Dosagem de quimiocina MCP-1 (A), TNF (B), IL-10 (C), IL6 (D) e IFN-γ (E) no tecido renal 
por CBA em cada grupo experimental (n=4-8). CTL=controle, DOX=Doxorrubicina, IL=interleucina, 
TNF=Tumor necroses Factor, IFN= interferon e MCP = monocyte chemotactic protein. Valores apresentados 
como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE-WAY ANOVA seguida de comparações 
múltiplas. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

 



 

33 
 

4.2. A depleção da microbiota e as alterações intestinais na nefropatia induzida 

por DOX 

Até agora, nossos resultados mostraram que o protocolo de depleção da 

microbiota resultou em um efeito protetor renal significativo na nefropatia induzida por 

DOX. No entanto, a contribuição funcional da microbiota intestinal em doenças renais e 

disfunção da barreira intestinal permanece pouco conhecida. Portanto, procuramos 

investigar as alterações estruturais intestinais que a nefropatia induzida por DOX 

isoladamente ou em conjunto com a depleção da microbiota pode estar envolvida. 

Os cólons intestinais dos animais desafiados com DOX, tanto com microbiota 

depletada (ABx-DOX) quanto não depletada (DOX), não mostraram diferenças 

significativas na aparência (Figura 12 A) e nem na extensão (Figura 12 B) quando 

comparados aos animais do grupo controle. A única diferença visualmente observada 

(mas não quantificada) é um possível aumento do ceco intestinal nos grupos que 

tiveram sua microbiota depletada (ABx-CTL e ABx-DOX), devido à administração de 

antibióticos. Além disso, a análise microscópica dos cólons intestinais não demonstrou 

diferenças estruturais nos grupos por coloração H&E (Figura 12 C) ou por FISH (Figura 

12 D e E). A única diferença que pode ser observada é a diminuição considerável da 

densidade da bactéria (sonda verde) nos animais depletados (Figura 12 D), confirmando 

mais uma vez a eficácia do protocolo utilizado de depleção da microbiota. 
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Figura 12. A nefropatia e a depleção da microbiota não alteram microscopicamente o cólon intestinal. 
Camundongos Balb/c que receberam antibióticos mais DOX (n=10) ou apenas DOX (n = 8) e seus respectivos 
controles (n =6-9) tiveram seu cólon intestinal coletado após 14 dias das injeções. (A) Foto ilustrativa do cólon 
intestinal. (B) Comprimento do cólon intestinal em centímetros (n=8-10). (C) Imagens representativas de cortes 
histológicos do cólon intestinal em hematoxilina e eosina. As fotos foram avaliadas em aumento de 20x em cada grupo 
experimental (n=5). (D) Imagens representativas de cortes intestinais por FISH usando sondas fluorescentes para 
bactérias totais (verde), muco intestinal (vermelho) e região nuclear (azul). As fotos foram avaliadas em aumento de 
20x em cada grupo experimental (n= 4-5). A seta amarela indica a camada de muco intestinal. (E) Largura da camada 
de muco intestinal em µm em cada grupo experimental (n=4). CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e ABx=antibióticos. 
Os dados são expressos como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE-WAY ANOVA seguido 
de Comparações Múltiplas * p <0,05 **p <0,01 ***p<0,001.  
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No entanto, foi observado um grande aumento na expressão gênica do Reg4 

(Figura 13 A), cuja expressão aumentada está associada à inflamação intestinal e danos 

na mucosa (Sun et al. 2021). Notavelmente, a depleção da microbiota reverte esse 

aumento na expressão de Reg4, sugerindo que a depleção reduz a inflamação intestinal 

observada após a nefropatia induzida por DOX (Figura 13 A). Além disso, a análise de 

PCR demonstrou um aumento significativo, no grupo DOX, na expressão do principal 

componente da camada de muco intestinal, o gene Muc2 (Figura 13 B) e na expressão 

das células caliciformes produtoras de muco intestinal, o gene Math-1 (Figura 13 C). 

Curiosamente, a depleção da microbiota reverteu o aumento da expressão desses 2 

genes, sugerindo que a microbiota intestinal tem seu papel na superexpressão gênica 

das células caliciformes e do muco intestinal observada na nefropatia induzida por DOX 

(Figura 13 B e C). 

 

Figura 13. A nefropatia induzida por DOX induziu inflamação intestinal que diminui com a depleção da 
microbiota. Camundongos Balb/c que receberam antibióticos mais DOX (n=10) ou apenas DOX (n = 8) e seus 
respectivos controles (n =6-9) tiveram seu cólon intestinal coletado após 14 dias das injeções. Análise quantitativa de 
RT-PCR dos genes Reg4 (A), Muc2 (B) e Math1(C) no tecido do cólon intestinal em diferentes grupos experimentais 
(n=4-5). CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e ABx=antibióticos. Os dados são expressos como média ± desvio padrão. 
A significância foi calculada usando ONE-WAY ANOVA seguido de Comparações Múltiplas * p <0,05 ** p <0,01 *** p 
<0,001. 

Também, foi analisada a expressão da claudina-1, componente proteico das TJs, 

que é abundante nos folhetos do epitélio luminal intestinal e está intimamente 

relacionada com à função da barreira intestinal. Observou-se que a depleção da 

microbiota aumentou a expressão proteica de claudina-1 mesmo com a nefropatia 

induzida por DOX (Figura 14 A e B), indicando uma função de barreira intestinal intacta 

nos 2 grupos (ABx-CTL e ABx-DOX) que tiveram sua microbiota depletada. 
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Figura 14. Depleção da microbiota aumenta a expressão proteica de Claudina-1. Camundongos Balb/c que 
receberam antibióticos mais DOX (n=10) ou apenas DOX (n = 8) e seus respectivos controles (n =6-9) tiveram 
seu cólon intestinal coletado após 14 dias das injeções. (A) Imagem da expressão da proteína Claudina-1 no 
tecido do cólon intestinal por Western Blotting. (B) Análise da expressão da proteína Claudina-1 em cada grupo 
experimental(n=4-5). A.U=Arbitrary unity, CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e ABx=antibióticos. Os dados são 
expressos como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE-WAY ANOVA seguido de 
Comparações Múltiplas * p <0,05 ** p <0,01 *** p <0,001. 

4.3.  Progressão da disfunção renal após 30 dias da indução por DOX 

O modelo experimental de GESF utilizando DOX já é um modelo reconhecido 

(Zheng et al. 2012; Pereira et al. 2014; de Mik et al. 2013; Felizardo et al. 2019; Lee and 

Harris 2011; Yang et al. 2018), no entanto, os 14 dias após DOX não foram suficientes 

para aumentar os níveis séricos dos compostos nitrogenados em nosso experimento 

(Figura 9), aumento esse que poderia justificar alterações na microbiota e na 

permeabilidade intestinal (Kobayashi et al. 2021; Vaziri, Yuan, and Norris 2013). Por 

isso, iniciamos essa parte do experimento focando na caracterização da nefropatia 

induzida por DOX em camundongos Balb/c durante um período maior de 30 dias. 

Seguindo o raciocínio já feito com 14 dias, todos os animais tiveram seu peso 

monitorado durante todo o período do experimento, sendo observado o aumento 

constante do peso corporal no grupo controle (CTL) após 30 dias. Por outro lado, os 

camundongos que receberam uma dose única de DOX no dia 0 sofreram perda de peso 

significativa nos primeiros dias, com ligeira recuperação de peso nos demais dias do 

experimento (Figura 15 A). No entanto, a diferença de peso entre os grupos só aumentou 

desde a primeira semana até o dia da eutanásia, com a maior diferença de peso 

(aproximadamente 19%) entre os grupos DOX e CTL no dia 30, sugerindo a piora 

contínua da saúde dos camundongos, mesmo 30 dias após a injeção de DOX (Figura 15 

B).  
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Com a diferença de peso corporal aumentando entre os grupos, a análise de 

proteinúria após 30 dias foi o próximo passo, uma vez que já está estabelecido que a 

DOX induz proteinúria via danos podocitários que obliteraram a seletividade 

glomerular, aumentando a permeabilidade à albumina e a outras proteínas de alto peso 

molecular na urina (Lee and Harris 2011; Nagata 2016). As análises de urina mostraram 

que os animais do grupo CTL mantiveram uma RPC praticamente constante, próxima de 

0,5 durante todo o tempo do experimento. O grupo DOX, em vez disso, teve um grande 

aumento na RPC após 7 e 14 dias, retornando a níveis próximos da linha de base após 21 

e 30 dias (Figura 15 C).  

 

Figura 15. DOX modifica o peso e a proteinúria. Camundongos Balb/c, que receberam DOX (n=12) ou soro 
fisiológico (n=9), tiveram seu peso corporal monitorado e urina coletada durante todos os dias do experimento. (A) 
Peso corporal dos animais em gramas por 30 dias. (B) Porcentagem da diferença de peso corporal entre os grupos nos 
dias 7, 14 e 30. (C) A quantificação da RPC. (D) Albuminúria em SDS-PAGE gel após 7, 14 e 30 dias de injeção de DOX 
ou solução salina. RPC=relação de proteinúria por creatininúria, D=dias, CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e 
ALB=albumina. Valores apresentados como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando ONE ou TWO-
WAY ANOVA seguida de comparações múltiplas. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
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Corroborando com esses dados, as análises da albumina em gel de agarose 

revelaram que a albuminúria atingiu um pico máximo de concentração no sétimo dia, 

com discreta diminuição até o trigésimo dia de experimento (Figura 15 D). Interessante 

destacar, que a diminuição da proteinúria observada após o pico do sétimo dia pode ser 

explicada não pela melhora da doença, mas principalmente pela subsequente fibrose 

glomerular, que bloqueia a passagem da proteína pelo glomérulo (Nagata 2016). 

A proteinúria induzida pela DOX sugere síndrome nefrótica e lesão podocitária, 

que pode levar à esclerose glomerular e a perda progressiva da função renal (Zheng et 

al. 2006; Nagata 2016; Felizardo et al. 2019). Portanto, após 30 dias da injeção de DOX, 

foram investigados cortes histológicos renais que mostraram um aumento na deposição 

de colágeno nos glomérulos renais (seta preta) no grupo DOX 30D em comparação com 

nenhuma deposição encontrada em seus controles. Além disso, foi detectada 

vasodilatação tubular (seta vermelha) com presença de material proteico, indicando 

extravasamento de proteínas (Figura 16 A). Como o extravasamento de proteínas pode 

sugerir disfunções dos podócitos, análises de imuno-histoquímicas com anticorpo anti-

WT1, expresso principalmente em podócitos no rim (Felizardo et al. 2019), foram 

realizadas em amostras de rim, mostrando uma diminuição significativa no número de 

podócitos por glomérulo no grupo DOX 30D (8,35 ± 0,59 em DOX 30D vs 11,09 ± 0,46 

em CTL) (Figura 16 B e C). 
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Figura 16. DOX causa danos renais após 30 dias. (A) Imagens representativas de cortes histológicos 
tricrômio de Masson mostrando os cortes renais após 30 dias de injeção de DOX. As fotos foram 
avaliadas com aumento de 40x (n=6) (B) Imagens representativas de cortes renais mostrando 
glomérulos imunomarcados com anticorpos anti-WT-1 após 30 dias de administração de DOX. As fotos 
foram avaliadas com ampliação de 40x. (C) O número de células WT-1 positivas por glomérulo em cada 
grupo experimental (n=6). CTL=controle, DOX=Doxorrubicina, D=dias. A seta preta indica colágeno 
glomerular e a seta vermelha indica vasodilatação tubular e cilindros hialinos. Valores apresentados 
como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando T-student. *p<0,05 **p<0,01 
***p<0,001. 

Essa diminuição de podócitos leva a uma perda progressiva da função renal com 

declínio na taxa de filtração glomerular e absorção tubular, o que leva a um aumento nos 

níveis séricos de compostos nitrogenados (por exemplo, uréia e creatina) que deveriam 

ser eliminados pelos rins (Vaziri et al. 2013; Vaziri et al. 2014). Assim, para avaliar a 
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progressão do dano renal causado pela DOX, foram avaliados os níveis séricos de 

creatina (Figura 17 A) e ureia (Figura 17 B). Após 30 dias, observou-se que não houve 

diferença estatística entre os grupos nos níveis de creatinina sérica (0, 61 ± 0,06 mg/dL 

no grupo CTL vs 0,68 ± 0,05 mg/dL no DOX 30D; Figura 17 A). No entanto, foi observado 

aumento dos níveis séricos de ureia no grupo DOX 30D (88,26 ± 6,32 mg/dL no DOX 

30D vs 63,49 ± 4,46 mg/dL no grupo CTL, p<0,01; Figura 17 B), revelando, após 30 dias, 

a progressão da disfunção renal causada por DOX. 

 

 

Figura 17. DOX aumenta a uremia após 30 dias. Os níveis séricos de creatina (A) e ureia (B) foram 
estimados em mg/dL após 30 dias da injeção de DOX ou solução salina (n=9-10). CTL=controle, 
DOX=Doxorrubicina, D=dias. Valores apresentados como média ± desvio padrão. A significância foi 
calculada usando T-student. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

4.4. Nefropatia induzida por DOX altera a microbiota intestinal 

A progressão da perda da função renal com aumento dos níveis de compostos 

nitrogenados faz com que outros órgãos adquiram uma função de excreção adaptativa, 

principalmente o intestino, que se torna uma via para eliminá-lo (Vaziri et al. 2014; 

Felizardo et al. 2016). A excreção de nitrogênio pelo intestino pode aumentar as 

bactérias degradadoras de ureia e alterar a microbiota (Macfarlane and Macfarlane 

2011; Vaziri et al. 2013). Assim, a etapa subsequente do projeto foi analisar as mudanças 

na microbiota intestinal. A análise da composição bacteriana intestinal, utilizando DNA 

bacteriano extraído das fezes, não revelou diferença significativa na biodiversidade 

bacteriana entre o grupo DOX e CTL (Figura 18). 
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Figura 18. A nefropatia induzida por DOX não altera a diversidade alfa e beta. Após 30 dias de injeções de DOX 
ou solução salina, o DNA bacteriano foi extraído, sequenciado e quantificado das fezes de camundongos Balb/c. A 
diversidade alfa(A) e (B) beta foram calculadas. CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e D=dias. Os dados são expressos 
como média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando PERMANOVA para diversidade beta e Kruskal-
Wallis para diversidade alfa. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Por outro lado, após uma análise mais profunda com as variantes de sequência de 

amplicon (ASVs) que são predominantes em cada grupo (Figura 19), destacamos um 

aumento do filo Verrucomicrobia (Figura 20 A, B e C) nas fezes dos animais que 

desenvolveram nefropatia por DOX em comparação com os animais CTL. Além disso, 
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este aumento observado é principalmente dependente do gênero Akkermansia sp. 

(7,262% ± 2,1 vs CTL 0,009% ± 0,0086 p<0,05; Figura 20 D), que é conhecido por ter 

espécies que degradam a camada de muco intestinal (Earley et al. 2019). 

 

Figura 19. Análise taxonômica por Heatmap. Após 30 dias de injeções DOX ou solução salina, o DNA bacteriano 
foi extraído, sequenciado e quantificado das fezes de camundongos Balb/c. A análise taxonômica foi feita para 
demonstrar quais ASVs são predominantes em cada grupo. CTL= controle, DOX= Doxorrubicina, D= dias e 
ASVs=amplicon sequence variants.  
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Outra mudança foi a diminuição do filo Cyanobacteria no grupo DOX 30D 

(0,513% ± 0,1412 DOX vs CTL 1,665% ± 0,6578, P<0,05; Figura 20 E). Nossos resultados 

sugerem que a diminuição desse filo é dependente da Gastranaerophilales sp. (Figura 20 

F), cuja diminuição está associada ao diabetes mellitus tipo 2 (Du et al. 2022). Também, 

as análises no gênero Bacteroides (Figura 20 G) mostraram uma diminuição em sua 

proporção no grupo DOX 30D (1,81% ± 0,701 vs CTL 14,31% ± 3,21, p<0,001), 

particularmente com a redução da espécie Bacteroides acidifaciens (CTL 0,218% ± 

0,050, vs DOX 30D 0,023% ± 0,013 p<0,001; Figura 20 H). 
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Figura 20. A nefropatia induzida por DOX modifica a microbiota intestinal. Após 30 dias de injeções DOX 
(n=10) ou solução salina (n=6), o DNA bacteriano foi extraído, sequenciado e quantificado das fezes de 
camundongos Balb/c. (A) Gráficos com frequência relativa de filos bacterianos em cada animal experimental. (B) 
Gráficos com frequência relativa de filos bacterianos no grupo experimental DOX 30D e CTL. (C) Proporção do filo 
Verrucomicrobia nos diferentes grupos experimentais. (D) Proporção do gênero Akkermansia sp. nos diferentes 
grupos experimentais. (E) Proporção do filo Cyanobacteria nos diferentes grupos experimentais. (F) Proporção do 
gênero Gastranaerophilales sp. nos diferentes grupos experimentais. (G) Proporção do gênero Bacteroides sp. nos 
diferentes grupos experimentais. (H) Proporção da espécie Bacteroides acidifaciens nos diferentes grupos 
experimentais. CTL=controle, DOX=Doxorrubicina, D=dias. Valores apresentados como média ± desvio padrão. A 
significância foi calculada usando T-student. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
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4.5.  Alterações estruturais intestinais na nefropatia induzida por DOX  

Até agora, nossos achados sugeriram que a nefropatia induzida por DOX levou a 

um desequilíbrio na microbiota intestinal, alterando a proporção de filos e gêneros 

bacterianos, que pode comprometer a qualidade da barreira intestinal. 

Consequentemente, pesquisamos alterações estruturais intestinais que a nefropatia 

induzida por DOX pode estar envolvida. Primeiro macroscopicamente, os cólons 

intestinais não demonstraram diferenças na aparência (Figura 21 A) e nem na extensão 

(Figura 21 B) entre os grupos. No entanto, análises microscópicas por coloração H&E 

mostraram uma massa celular amorfa, provavelmente de infiltrados leucocitários (seta 

preta) no cólon intestinal do grupo DOX 30D, que não foi observada no grupo CTL 

(Figura 21 C).  

Devido ao seu papel crítico como barreira (Lopetuso et al. 2015; Hansson 2020), 

o passo seguinte foi investigar a camada de muco intestinal. Todos os cólons dos grupos 

experimentais foram analisados por FISH (Fluorescent in Situ Hybridization), que utiliza 

sondas oligonucleotídicas ligadas a um componente fluorescente (vermelho para muco e 

verde para bactérias totais). Foi detectada, no grupo DOX 30D, uma diminuição 

significativa na largura (22,59 ± 1,97 µm em CTL vs 2,45 µm ± 0,06 em DOX 30D, p < 

0,001) da camada de muco (seta amarela), com lacunas em certas regiões (seta branca), 

mostrando contato direto entre a microbiota intestinal e as células epiteliais intestinais 

apenas no grupo DOX 30D (Figura 21 D e E).  
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Figura 21. A nefropatia induzida por DOX altera microscopicamente os cólons intestinais. Camundongos 
Balb/c, que receberam DOX e seus respectivos controles, foram eutanasiados 30 dias após as injeções de DOX ou 
solução salina e seu cólon intestinal foi analisado. (A) Foto ilustrativa do cólon intestinal. (B) Comprimento do cólon 
intestinal em centímetros (n=8-10). (C) Imagens representativas de cortes histológicos do cólon intestinal em 
hematoxilina e eosina. As fotos foram avaliadas em aumento de 20x (n=5). (D) Imagens representativas de cortes 
intestinais por FISH usando sondas fluorescentes para bactérias totais (verde), muco intestinal (vermelho) e região 
nuclear (azul). As fotos foram avaliadas em aumento de 20x (n = 4-5). A seta amarela indica a camada de muco 
intestinal e a seta branca indica a microbiota em contato direto com as células epiteliais intestinais (E) Largura da 
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camada de muco intestinal em µm (n=4). CTL=controle, DOX=Doxorrubicina e D=dias. Os dados são expressos como 
média ± desvio padrão. A significância foi calculada usando T-student * p <0,05 **p <0,01 ***p<0,001. 

Entretanto, diferente do observado com 14 dias (Figura 13), não foram 

observadas alterações por análises de PCR, após 30 dias da indução da nefropatia por 

DOX, na expressão gênica do gene Reg4 (Figura 22 A), Muc2 (Figura 22 B) e Math-1 

(células caliciformes produtoras de muco intestinal - Figura 22 C)  

 

Figura 22. A nefropatia induzida por DOX, após 30 dias, não altera marcador de inflamação intestinal. 
Camundongos Balb/c, que receberam DOX e seus respectivos controles, foram eutanasiados 30 dias após as injeções 
de DOX ou solução salina e seu cólon intestinal foi analisado. Análise quantitativa de RT-PCR dos genes Reg4 (A), 
Muc2 (B) e Math1 (C) no tecido do cólon intestinal nos diferentes grupos experimentais (n=4-5). CTL=controle, 
DOX=Doxorrubicina e D=dias. Os dados são expressos como média ± desvio padrão. A significância foi calculada 
usando T-student * p <0,05 **p <0,01 ***p<0,001. 

Por fim, mais do que apenas a alteração da camada de muco, outra alteração 

estrutural intestinal foi observada quando os cólons foram analisados por imuno-

histoquímica. Análises da expressão proteica de claudina-1, apresentaram redução 

significativa da sua expressão nas células epiteliais intestinais dos animais que 

receberam DOX (1,64 ± 0,09 O.D em DOX 30D vs 2,86 O.D ± 0,34 O.D em CTL, p < 0,05) 

quando comparados com os animais CTL (Figura 23 A e B).  
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Figura 23. A nefropatia induzida por DOX diminuiu a expressão proteica de claudina-1. Após 30 dias de injeções 
de DOX ou solução salina, camundongos Balb/c foram eutanasiados e seu cólon intestinal foi analisado.  (A) Imagens 
representativas mostrando cólons intestinais imunocorados com anticorpos anti-claudina-1. (B) Quantificação de 
cólons intestinais imunomarcados com anticorpos anti-claudina-1. As fotos foram classificadas com ampliação de 20x 
(n=4).  (C) Imagem da expressão da proteína Claudina-1 no tecido do cólon intestinal por Western Blotting. (D) 
Análise da expressão da proteína Claudina-1 em cada grupo experimental (n=4-5). A.U=Arbitrary unity, CTL=controle, 
DOX=Doxorrubicina e D=dias. Os dados são expressos como média ± desvio padrão. A significância foi calculada 
usando T-student * p <0,05 **p <0,01 ***p<0,001. 

Sustentando o resultado imuno-histoquímico, a análise da expressão da proteína 

claudina-1 por Western Blotting também mostrou uma diminuição significativa da 

claudina-1 apenas no cólon dos animais do grupo DOX 30D (Figura 23 C e D), que não foi 

observado após 14 dias (Figura 14). Esses resultados indicam uma disfunção da barreira 

intestinal após 30 dias de nefropatia induzida por DOX, já que a claudina-1 é 

componente proteico essencial das TJs, abundante nas células epiteliais intestinais e 

relacionada à função adequada da barreira intestinal (Yang et al. 2019). 
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5. DISCUSSÃO 
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A microbiota intestinal já é conhecida como participante crucial em vários 

processos patológicos, incluindo doenças inflamatórias crônicas ou metabólicas, como 

doença intestinal ou até mesmo DRC (Yang et al. 2020). Embora existam muitos artigos 

conectando a doença renal e a microbiota intestinal, os mecanismos detalhados ainda 

são indeterminados (Kobayashi et al. 2021).  

Vários dados sugeriram que a microbiota intestinal e seus produtos entram na 

circulação através da barreira intestinal e afetam o sistema imunológico, levando à 

inflamação na DRC e DRCT (Kobayashi et al. 2021). Contudo, no estágio inicial da doença 

renal, poucos dados são conhecidos e nosso estudo tentou trazer novos conhecimentos 

para este campo. Novas abordagens terapêuticas para todas as formas de doença renal 

são necessárias, pois é uma doença altamente prevalente e cara, cujos tratamentos 

pouco melhoraram nos últimos anos (Wu et al. 2017).  

Ainda são pouco explorados os mecanismos básicos que relacionam o eixo 

microbiota-intestino-rim e aprofundá-lo pode ser uma possível ferramenta terapêutica, 

uma vez que diversas evidências demonstram que a microbiota intestinal desempenha 

um papel importante tanto na saúde quanto na doença, modulando a resposta imune 

local e sistêmica, além de estimular a produção intestinal de muco, IgA e AGCCs 

(Vanholder and Glorieux 2015; Emal et al. 2017; Gharaie, Noel, and Rabb 2020). Com 

isso, buscamos estabelecer uma maior compreensão do eixo microbiota-intestino-rim, 

usando um modelo experimental de nefropatia induzida por DOX que mimetiza a GESF, 

a glomerulopatia mais frequente que pode desencadear DRC e DRCT (Rosenberg and 

Kopp 2017; Shabaka, Tato Ribera, and Fernandez-Juarez 2020).  

Os sinais de perda de peso, de disfunção da barreira glomerular e de alterações 

histológicas mostraram que a dose escolhida de 10 mg/kg, recapitulou as características 

cardinais da GESF humana tanto com 14 dias quanto com 30 dias após a DOX. A 

diminuição de podócitos observada levou a um estado crítico progressivo de perda da 

função da barreira glomerular, uma vez que os podócitos mantêm a BFG, sintetizando 

componentes da membrana basal glomerular, formando a fenda diafragmática e 

interagindo com o endotélio celular (Scott and Quaggin 2015).  

Além da disfunção renal, propusemos avaliar se a depleção da microbiota 

intestinal interfere na glomerulopatia induzida por DOX e demonstramos que a depleção 

prévia da microbiota intestinal está associada à melhora da função da BFG 

(especialmente, representada pela preservação do número de podócitos e diminuição da 
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RPC e albumina na urina), sugerindo um papel protetor da microbiota intestinal no 

desenvolvimento e progressão das lesões renais glomerulares.  

Mais ainda, destacamos alterações na relação Th1/Th2 no rim com a prévia 

depleção da microbiota. Já se sabe que os camundongos BALB/c possuem respostas 

imunes polarizadas em direção ao eixo Th2, com menores quantidades de citocinas Th1 

como IL-12 e IFN-γ e mais citocinas como IL-4 e IL-10, sendo uma possível explicação 

para sua maior susceptibilidade ao modelo de lesão renal por DOX (Lee and Harris 

2011). Realmente, observamos em nossos resultados que com a nefropatia por DOX 

houve um desbalanço para Th2 e a depleção prévia reverteu esse aumento, diminuindo 

a IL-10, o recrutamento de macrófagos (MCP-1) e a resposta TNF. Embora não tenhamos 

conseguido detectar IL-12 em nenhum dos nossos grupos experimentais, uma possível 

explicação para a melhora dos parâmetros renais com a depleção foi o aumento de IFN-γ 

que pode estar agindo no perfil da resposta imunológica de Th2 para Th1, 

reequilibrando a relação Th1/Th2 nos rins dos animais depletados, fato que pode estar 

diminuindo a resposta inflamatória e ser a ligação entre a doença glomerular e as 

alterações intestinais. 

Outro achado intrigante foi o aumento de IL-6, inicialmente conflitante, já que 

uma das atividades biológicas afetadas pela produção dessa citocina inclui a promoção 

da resposta Th2 pela inibição da polarização Th1, no entanto, um dos mecanismos 

descritos para promover a inibição da polarização Th1 por IL-6, é afetando a secreção de 

IFN-γ por células T CD4, um interferon essencial para promover a polarização Th1 

(Velazquez-Salinas et al. 2019). Mecanismo esse que pode estar sendo bloqueado pelo 

aumento da IFN- γ com a depleção prévia da microbiota, observado em nossos 

resultados. Além disso, a IL-6 é uma citocina pleotrópica produzida não só por células 

imunes, mas também por células residentes renais, incluindo podócitos e células 

epiteliais tubulares (Uciechowski and Dempke 2020; Su, Lei, and Zhang 2017).  

No ambiente renal, foi demonstrado que a IL-6 participa de vários processos 

patológicos seja isquêmico, imunológico, mediado por toxemia ou metabólico, como na 

nefrite lúpica, na nefropatia por IgA e na lesão renal aguda, mas por outro lado, também 

está sendo relacionada no processo de reparo das células renais, com a sinalização IL-6 

mitigando significativamente o dano renal, diminuindo o estresse oxidativo e 

preservando a função renal (Su, Lei, and Zhang 2017). Assim, por regular inúmeros 

genes, as consequências biológicas da produção de IL-6 têm sido associadas a efeitos 
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tanto pró quanto anti-inflamatórios (Velazquez-Salinas et al. 2019) e, destacamos, seu 

possível papel na proteção renal observada na depleção da microbiota, com um provável 

efeito anti-inflamatório renal em nossos experimentos. Porém, uma investigação mais 

aprofundada da IL-6 e sua via de sinalização são indispensáveis para obter uma visão 

mais completa do seu papel na interação microbiota-intestino-rim. 

Além das alterações das citocinas e seus papeis na ativação e regulação da 

resposta imune, já é postulado que alterações na composição da microbiota intestinal 

podem afetar o desfecho de doenças renais agudas e vice-versa, em que se associa 

mudanças no ambiente intestinal, principalmente, com a produção de toxinas urêmicas, 

aumento da permeabilidade intestinal e da inflamação local e sistêmica (Ramezani and 

Raj 2014; Andrade-Oliveira et al. 2015; Gharaie, Noel, and Rabb 2020; Gong et al. 2019; 

Kobayashi et al. 2021). 

É interessante destacar um estudo em 2017 consistente com nossos resultados, 

que investigou o papel da microbiota intestinal na insuficiência renal aguda induzida por 

isquemia e reperfusão (I/R). Este estudo mostrou que a depleção da microbiota conferiu 

proteção contra danos nos rins, reduzindo o estado de maturação dos macrófagos (Emal 

et al. 2017). Em contrapartida, dados com camundongos GF mostraram que a I/R piorou 

a lesão renal e o transplante com fezes de animais saudáveis diminuiu essa lesão 

(Nakade et al. 2018), sugerindo que a microbiota intestinal tem uma parte protetora 

renal.  

Muitas possibilidades estão sendo conjecturadas para esses achados 

aparentemente conflitantes, talvez a inexistência de microbiota desde o nascimento em 

animais GF tenha perturbado a regulação imunológica, o que modifica os resultados 

renais, ou os antibióticos depletam mais as bactérias patogênicas do que as bactérias 

protetoras no hospedeiro, ou mais, os antibióticos per si têm um efeito independente da 

depleção da microbiota (Gharaie, Noel, and Rabb 2020). Infelizmente, possíveis 

explicações estão avançando vagarosamente e mais experimentos são necessários para 

esclarecer o impacto da microbiota intestinal na patogênese da doença renal em estágio 

inicial.  

Além desses resultados ainda aparentemente contraditórios na literatura, nosso 

trabalho foi um pouco mais adiante no estudo do eixo intestino-rim, mostrando uma 

provável irritação e inflamação intestinal no advento da glomerulopatia por DOX, 

especialmente com o aumento de Reg4, um marcador de lesão na mucosa e de 
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inflamação intestinal (Sun et al. 2021). E, notavelmente, a depleção da microbiota 

intestinal parece reverter essa inflamação intestinal, diminuindo a expressão não só do 

Reg4, mas também do Muc2 e Math-1, superexpressos com a nefropatia, além de 

aumentar a expressão de claudina-1 (importante componente proteico das TJs), cujo 

aumento pode ser associado a uma proteção na função da barreira intestinal (Tamura et 

al. 2011; Yang et al. 2020). De fato, estudos recentes, usando camundongos knockouts 

para claudina, mostraram que essas proteínas desempenham um papel crítico na 

formação de barreira e na permeabilidade seletiva paracelular (Lee 2015), e um 

aumento na expressão da proteína claudina-1 sugere uma função de barreira intacta 

(Yang et al. 2020).  

Uma vez que o dano à integridade da barreira intestinal com a translocação 

bacteriana de fragmentos, endotoxinas ou outros produtos luminais prejudiciais na 

circulação têm suas contribuições e a perpetuação da inflamação é o elo comum entre a 

doença renal aguda e a crônica (Wu et al. 2020), a depleção da microbiota demonstra 

uma importante influência intestinal na fisiopatologia renal mesmo na fase inicial da 

doença. Nossos resultados são os primeiros a demonstrar que a depleção da microbiota 

intestinal melhora a função da barreira intestinal mesmo com nefropatia induzida por 

DOX, gerando novas evidências de que a microbiota intestinal pode estar associada ao 

desenvolvimento precoce de doenças renais, não apenas nos estágios da DRC.  

Até agora, nosso trabalho mostra uma relação entre o desenvolvimento de uma 

doença renal glomerular com inflamação intestinal, em que a depleção da microbiota 

melhora a função da barreira intestinal com menor inflamação intestinal, além de um 

efeito protetor renal, com menores níveis de proteinúria e albuminúria na urina, sem 

alterações nas estruturas renais 14 dias após a indução por DOX da nefropatia.  

 No entanto, não houve aumento, com 14 dias, de compostos nitrogenados que 

pudessem sinalizar um possível comprometimento na microbiota e na permeabilidade 

intestinal em nosso modelo de glomerulopatia. Sendo assim, nossos experimentos 

também tiveram como foco a caracterização da nefropatia induzida por DOX em 

camundongos Balb/c durante um período maior de 30 dias, tentando ter uma maior 

compreensão do eixo microbiota-intestino-rim. Mesmo após 30 dias, o dano químico 

induzido pela DOX recapitulou as características cardinais da GESF humana, com perda 

de peso corporal persistente e disfunção da barreira glomerular, incluindo alterações 
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histológicas e redução de podócitos. Significativamente, diferente do período de 14 dias, 

também houve uremia, demonstrando uma progressão da doença renal após 30 dias. 

Já é de conhecimento que a uremia, em pacientes com DRC e DRCT, é um dos 

múltiplos fatores que podem alterar a microbiota intestinal, como Vaziri et al. (Vaziri et 

al. 2013) que demonstraram disparidades na abundância de 190 unidades taxonômicas 

bacterianas em ratos urêmicos e em pacientes com DRCT. Além disso, estudos mostram 

que a uremia pode prejudicar a função da barreira intestinal (especialmente afetando as 

TJs), aumentando a possibilidade de translocação bacteriana, com a microbiota 

intestinal e seus produtos entrando na circulação pela barreira intestinal e afetando o 

sistema imunológico, levando a uma inflamação sistêmica e, provavelmente, piorando a 

doença renal (Vaziri, Yuan, and Norris 2013; Kobayashi et al. 2021).  

Como nossos resultados mostraram níveis mais altos de uremia após 30 dias de 

nefropatia induzida por DOX, fomos analisar uma possível alteração da microbiota 

intestinal em nosso modelo de doença renal. Conforme identificado em outros trabalhos 

(Yang et al. 2017; Donaldson, Lee, and Mazmanian 2016), os filos Firmicutes e 

Bacteroidetes foram os dois filos predominantes na microbiota intestinal de 

camundongos, mas surpreendentemente houve um aumento no filo Verrucomicrobia e 

uma diminuição no filo Cyanobacteria com o advento da nefropatia por DOX.  

Além dessa importante mudança de filo, é importante estudar não só as macros, 

mas também as micros alterações na microbiota intestinal. Embora existam mais de  

1000 espécies distintas no intestino, o efeito de cada espécie bacteriana individual na 

imunidade intestinal é pouco compreendido (Yanagibashi et al. 2013; Zhang and 

Frenette 2019). Apenas recentemente, foi demonstrado que mesmo uma única espécie 

de bactéria pode alterar os resultados da doença, como Yang et al. (Yang et al. 2017) que 

demonstraram que a administração de probióticos de Bacteroides acidifaciens pode 

melhorar distúrbios metabólicos, prevenir a obesidade e melhorar a sensibilidade à 

insulina em camundongos (Yang et al. 2017). E observamos que a nefropatia por DOX 

reduz o gênero Bacteroides e a espécie Bacteroides acidifaciens do filo Bacteroidetes, 

podendo ser um fator prejudicial, já que essas espécies são predominantes no intestino 

murino (Momose et al. 2011) e podem induzir a produção de IgA (importante anticorpo 

associado ao sistema imunológico da mucosa) por ativar células B IgA+ no intestino 

grosso. Esse anticorpo atenua o poder de penetração de bactérias e fortalece barreira 

intestinal e sua diminuição está associada a um prejuízo na função de barreira intestinal 
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(Untersmayr et al. 2022; Yanagibashi et al. 2013). Além desse gênero bacteriano, 

observamos uma redução na Gastranaerophilales sp., cuja diminuição está associada à 

fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2, e sua abundância está correlacionada com a 

melhora de nove metabólitos fecais (entre os quais lactato e glicina) no modelo 

experimental de diabetes (Du et al. 2022). 

Outra mudança que destacamos é o aumento do gênero Akkermansia, que possui 

espécies conhecidas por serem degradadoras de muco intestinal (Earley et al. 2019; 

Desai et al. 2016). Como Seekatz et al. (Desai et al. 2016) que demonstraram uma 

microbiota intestinal capaz de degradar a camada de muco, aproximando as bactérias 

luminais da camada de células intestinais, nossos resultados mostraram uma camada de 

muco mais estreita após 30 dias de glomerulopatia por DOX, com contato direto em 

certas regiões intestinais entre a microbiota intestinal e as células epiteliais intestinais, 

fato que por si pode desencadear inflamação e efeitos deletérios (Desai et al. 2016; 

Hansson 2020). Embora mais estudos sejam necessários para entendermos se existe 

uma relação de causa e efeito, é interessante ressaltar esses dois achados, um aumento 

de uma espécie conhecida como degradadora de muco e a diminuição da camada de 

muco. 

Mais do que apenas a mudança da camada de muco, o desequilíbrio da microbiota 

pode alterar a qualidade de toda a barreira intestinal (Kobayashi et al. 2021), e, 

consequentemente, pesquisamos alterações estruturais intestinais que a nefropatia 

induzida por DOX pode estar envolvida. Abaixo da camada de muco, as células epiteliais 

intestinais consistem na barreira de células colunares que estão firmemente conectadas 

às TJs, um complexo de proteínas de adesão que conectam as células epiteliais 

intestinais e regulam a permeabilidade paracelular (Konig et al. 2016; Yang et al. 2019). 

A redução detectada em nosso trabalho de claudina-1 revelou que a nefropatia por DOX 

provavelmente está envolvida na disfunção da barreira intestinal, aumentando a 

permeabilidade intestinal e, consequentemente, a inflamação local e sistêmica.  

Além da função tradicional de absorção, essa camada celular intestinal pode ser 

vista como um tradutor entre a microbiota intestinal e o sistema imunológico, 

recebendo sinais da microbiota por meio de receptores de reconhecimento de 

patógenos e os traduzindo em sinais encaminhados às células imunes da mucosa 

(Martini et al. 2017). Assim, a ruptura da barreira intestinal contribui para um 

extravasamento intestinal que ativa a resposta imune, sendo a base para a patogênese 
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de muitas doenças, incluindo não apenas as enterocolites infecciosas e a doença 

inflamatória intestinal, mas também ligada à progressão de doenças renais, 

provavelmente agravando a inflamação renal em nosso modelo induzido por DOX. 

De forma inédita, nosso trabalho relaciona o desenvolvimento e progressão da 

glomerulopatia com a disbiose intestinal e alterações na camada de muco e nos 

componentes estruturais do intestino, sugerindo que mudanças na microbiota já estão 

ocorrendo nos estágios iniciais do dano glomerular, que poderia contribuir, de certa 

forma, para a perpetuação da inflamação e agravamento da doença renal, tendo a 

depleção da microbiota um efeito protetor renal, protegendo no aparecimento e 

progressão das glomerulopatias (Figura 24).  

 

Figura 24. Glomerulopatia por DOX alterando ambiente intestinal e o efeito protetor renal da depleção 
microbiota intestinal. (A) Após 14 dias de DOX, a glomerulopatia aumenta RPC e altera relação Th1/Th2, com 
aumento da IL-10, MCP-1 e TNF, causando inflamação intestinal. (B) Após 30 dias, progressão da glomerulopatia 
evidenciado pela uremia que leva a uma disbiose intestinal, com aumento de espécies degradadoras de muco e com 
diminuição da camada de muco. (C) Prévia depleção da microbiota intestinal com antibióticos previne a inflamação e a 
degradação do muco intestinal, protegendo no desenvolvimento e progressão de lesões glomerulares, com diminuição 
da RPC e com equilíbrio da relação Th1/Th2, sem aumento da IL-10, MCP-1 e TNF. ABx= antibióticos, 
DOX=Doxorrubicina, RPC= relação proteinúria por creatininuria, IL=interleucina, TNF=Tumor necroses Factor, IFN= 
interferon e MCP = monocyte chemotactic protein. Figura criada com imagens da BioRender.com. 
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Apesar de ainda serem resultados iniciais, nosso trabalho gera novas informações 

interessantes para serem usadas no futuro prognóstico e tratamento da doença renal, 

reforçando o conceito de que os rins e o intestino influenciam um ao outro e 

sustentando a importância do eixo microbiota-intestino-rim, levantando várias questões 

e ideias a serem desenvolvidas. 
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6. CONCLUSÃO 
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Tendo como base os resultados obtidos nesse trabalho, podemos concluir que a 

nefropatia induzida quimicamente pela DOX é capaz de aumentar inflamação intestinal, 

causar alterações estruturais no cólon, diminuir a camada de muco, e alterar a 

composição da microbiota intestinal. Paralelamente, a depleção da microbiota intestinal 

mostrou melhora na função renal durante essa doença, além de diminuir a inflamação 

intestinal e preservar o muco (figura 24). 

Especificamente, podemos concluir que: 

1. DOX recapitula as características cardinais da GESF humana, com diminuição 

do número de glomérulos e aumento dos níveis de proteínas e albumina na urina; 

2. Após 30 dias, o dano renal causado pela DOX aumenta os níveis de ureia sérica;  

3. A nefropatia induzida por DOX aumenta as massas celulares amorfas nos 

cólons intestinais após 30 dias; 

4. A integridade da barreira intestinal fica comprometida na glomerulopatia por 

DOX, com a diminuição de claudina-1, importante componente das tight junctions. 

5. Animais induzidos a glomerulopatia por DOX exibem uma disbiose da 

microbiota intestinal, com aumento significativo do filo Verrucomicrobia as custas 

principalmente do gênero Akkermansia, (degradadora de muco). Além da redução do 

gênero Gastranaerophilales do Filo Cyanobacteria, do gênero bacteroides e da espécie 

Bacteroides acidifaciens. 

6. Há uma descontinuidade e diminuição da camada de muco intestinal após 30 

dias do advento da nefropatia por DOX;  

7. Animais com a microbiota depletada e induzidos a nefropatia por DOX exibem 

melhor função da barreira glomerular, com menores níveis de proteína e albumina na 

urina;  

8. A depleção da microbiota intestinal alterou a relação Th1/Th2 no tecido renal, 

principalmente pela redução de IL-10, TNF-α e MCP-1 e pelo aumento de INF-γ e IL-6 na 

glomerulopatia; e 

9. A depleção mostrou uma camada de muco intestinal preservada sem alterações 

estruturais no cólon intestinal, com níveis preservados da TJ claudina-1 e do gene Reg4 

marcador de inflamação intestinal. 
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