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1.0 Introdução  

 

 

  A doença renal crônica (DRC) se caracteriza como uma patologia progressiva 

que leva à lesão da função renal e que afeta ambos os rins. Nos estágios finais da 

doença, com perda praticamente total da função renal, o indivíduo é encaminhado 

para um tratamento substituição renal, no qual é realizado o transplante renal ou a 

diálise. A diálise é dividida em hemodiálise e diálise peritoneal. Dentre as principais 

comorbidades encontra-se a hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diretamente 

relacionada com o aumento do risco de doenças cardiovasculares (TAO et al., 2019; 

XIANG et al., 2019), distúrbios metabólicos e hipoparatireoidismo, além de 

inflamação crônica devido á liberação de mediadores inflamatórios tais como 

citocinas pró inflamatórias e  marcadores inflamatórios como a Proteína C Reativa e 

o óxido nítrico (AMDUR et al., 2019; KHANAFER et al., 2007; MULAY, 2019; 

NAKANISHI et al., 2019).  

Os marcadores inflamatórios como a Proteína C reativa (PCR) são marcadores 

presentes no processo inflamatório liberados pelas células hepáticas após estimulo 

das citocinas IL-6 e IL-8 que ativam o sistema complemento(AMDUR et al., 2019). A 

Dimetil Arginina Assimétrica (ADMA) é um inibidor endógeno da sintase do óxido 

nítrico presente no processo inflamatório. Seu papel como biomarcador e agente 

indutor na progressão da doença renal, complicações vasculares e morte tem sido 

apresentado na literatura.(ROCHETTE et al., 2013; ZHOU et al., 2011) . 

As citocinas influenciam a atividade, a diferenciação, a proliferação e a sobrevida 

da célula imunológica, assim como regulam a produção e a atividade de outras 

citocinas, que podem aumentar (pró-inflamatórias) ou atenuar (anti-inflamatórias) a 

resposta inflamatória. Dentre as consideradas pró-inflamatórias, temos as 

interleucinas (IL) 1,2,6 e TNF (fator de necrose tumoral)(BABIZHAYEV et al., 2014; 

DANIELE et al., 2013; DE FRUTOS et al., 2019). As citocinas são mediadores 

necessários para conduzir a resposta inflamatória aos locais de infecção e lesão, 

favorecendo a cicatrização. Portanto, seu excesso de produção à partir da lesão, pode 

manifestar-se sistemicamente com instabilidade hemodinâmica ou distúrbios 

metabólicos dentre estes o estresse oxidativo(SAIFI et al., 2019) .  

A instalação do estresse oxidativo (EO) decorre da existência de um 

desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes, em favor da geração 



excessiva de radicais livres ou em detrimento da velocidade de remoção 

desses(AFANAS'EV, 2011; AL-RAWI, 2011). Tal processo conduz à oxidação de 

biomoléculas com consequente perda de suas funções biológicas e/ou desequilíbrio 

homeostático, cuja manifestação é o dano oxidativo potencial contra células e 

tecidos.A cronicidade do processo em questão tem relevantes implicações sobre o 

processo etiológico de numerosas enfermidades crônicas não transmissíveis(MULAY, 

2019).Como já foi referido, o estresse oxidativo é uma das causas de progressão da 

doença renal. Na insuficiência renal crónica existe uma alteração do equlibrio entre 

ROS e capacidade anti-oxidativa, com excesso de produção de ROS, tendo esta 

perturbação tendência a agravar-se à medida que a doença renal evolui (BERRY et 

al., 2001; MIRANDA-DIAZ et al., 2016). 

À partir deste processo, pode-se gerar a doença renal crônica (DCR), que 

também está envolvida com processos inflamatórios e EO(MULAY, 2019).  A DRC é 

muito frequente, e sua evolução clínica está associada às taxas altas de 

morbimortalidade, caracteriza-se por um estado de vasculopatia generalizada, 

acompanhada por uma elevada mortalidade cardiovascular, causada, sobretudo, pela 

aterosclerose(MULAY, 2019; NAKANISHI et al., 2019; SILVA et al., 2019).  

Uma vez que, a disfunção endotelial está envolvida na gênese da 

aterosclerose, e que o EO pode causar esta disfunção devido ao aumento de algumas 

citocinas tais como a IL-10, a qual tem a função de regular processos inflamatórios, 

controle do metabolismo da glicose e inibir a síntese de Fatores de Necrose Tumoral 

(TNF)(ABBAS et al., 2019). TNF é muito prejudicial em excesso, principalmente para 

DRC, pois causam alterações endoteliais, principalmente a perda da função de 

diminuição de coagulação. 

Estudos também tem indicado a correlação entre polimorfismos do gene 

da  Apolipoproteina E (APOE) ao metabolismo de lipideos(KIM et al., 1993; POLI et 

al., 2005) e doença vascular, modulando o balanço de seu colesterol e de células 

musculares lisas da parede arterial, com impacto na progressão ou regressão da lesão 

aterosclerótica. Muitos elementos contribuem para o desenvolvimento e progressão 

da DRC, incluindo variação genética, diabetes, hipertensão e dislipidemia. 

Especificamente, triglicerídeos elevados e lipoproteína de alta densidade (HDL) foram 

associados com DRC (HUNSICKER et al., 1997; SESHASAI et al., 2012). 

 A Apoliproteina E  é um constituinte de lipoproteínas do plasma e está 

localizada no cromossomo 19 ( 19q13.32)  e apresenta  3 alelos (ε2, ε3, ε4) onde ε3 

é mais frequente nas populações(MAHLEY; RALL, 2000). O alelo ε4 é um fator de 

risco estabelecido para a doença de Alzheimer  e também está associado à doença 

http://www.omim.org/geneMap/19/723?start=-3&limit=10&highlight=723


coronariana (WILSON et al., 1994). Acredita-se que este último tenha um efeito do 

alelo ε4 no aumento do colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL). Em 

contraste, o alelo ε4 pode estar associado a um menor risco de nefropatia 

diabética(ETO et al., 2002)]. Um potencial mecanismo para explicar as associações 

com DRC incluem a modulação do metabolismo das lipoproteínas como ε4 está 

associada com níveis aumentados de colesterol HDL mais elevados e menores níveis 

de triglicéridos , um perfil lipídico particularmente em que pode diminuir o risco de 

DRC. O alelo ε2 por sua vez, está associada Tipo III hiperlipoproteinemia Com 

Aumento dos níveis de triglicérides e  que podem promover a progressão da doença 

renal.(MAHLEY; RALL, 2000; SESHASAI et al., 2012)  

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

 

Devido a relevância do tema por tratar-se de uma patologia crônica este 

estudo concederá o entendimento sobre a ação de algumas citocinas pró-

inflamatórias e o estresse oxidativo (EO) como agentes causadores da progressão da 

doença renal crônica (DCR).O polimorfismo da  Apoliproteína E se destaca na 

determinação de níveis lipídicos em doenças crônicas, seria possível investigar em 

pacientes com doenças renais crônicas para verificar a modulação endotelial e 

possível associação com a DCR. 

 

3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

Avaliar a correlação entre o perfil inflamatório através das mensurações 

das citocinas  IL-6  e IL-8  e estado oxidativo e alelos do marcador genético da 

ApoE  em uma Coorte dos pacientes renais crônicos. 

 

3. 2 Objetivos Especificos 

 

 Estimar o perfil inflamatório através das dosagens da IL-6,IL-8, IL-10 e 

TNF  em soro de pacientes com DRC. 

 Estimar a frequência alélica do polimorfismo ApoE no material genético 

dos pacientes com doença renal crônica 



 Analisar a resposta oxidativa através do marcador NO em soro dos 

pacientes com DRC. 

 Correlacionar as variáveis bioquímicas com o perfil inflamatório e do 

marcardor de NO nestas amostras. 

 

4.0 METODOLOGIA 

 

4.1 Amostras e Aspectos éticos 

 

  Este projeto sendo realizado em parceria com o Grupo de Estudos do Dr 

Aparecido Pimentel do Centro Universitário ICESP e será submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa do ICESP e do grupo do Dr. Herbert Gustavo Simões da 

Universidade católica de Brasília do qual faço parte. O número amostral será de 50 

pacientes e este estudo é do tipo Coorte quantitativo.  

 

4.2 ANÁLISES BIOQUÍMICAS  

 

Para as análises bioquímicas serão realizadas coletas de sangue (10mL) por meio 

de punção venosa na região braquial. As coletas serão realizadas pré e pós protocolo 

de treinamento de força em jejum de no mínimo 8 horas. Para a coleta será utilizado 

material descartável (luvas de procedimentos, seringas, agulhas e gaze) e 

devidamente esterilizados, serão utilizados tubos a vácuo com anticoagulante EDTA 

(Vacutainer, Berlim, Alemanha). Todas as coletas serão realizadas por um profissional 

habilitado e, em um local reservado de acordo com as normas de Biosegurança. 

 

4.3 Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)  

 

As concentrações séricas de( IL-6, IL-8,IL-10, TNF) serão mensuradas por meio 

do método de ensaio de imunoabsorção enzimática. Resumidamente, EDTA será 

usado como anticoagulante e as amostras serão centrifugadas por 15 min a 1000g a 

2-8 °C em 15 minutos de coleta. As amostras serão armazenadas a −80 °C sem ciclos 

de congelamento e descongelamento. As amostras serão analisadas dentro de três 

meses após a sua aquisição, de acordo com as instruções do fabricante (Liabeuf, 

Ryckelynck et al. 2017).  

 

 



4.4 Avaliação de NO 

 

A determinação indireta do NO foi realizada pela dosagem plasmática do 

NOx baseada na reação de Griess utilizando o analisador automatizado Cobas 

Mira. Antes da análise será realizada a desproteinização da amostra com 20μL 

de ZnSO4 30%, 400μL de soro . e posterior centrifugação a 2000rpm por 15 

minutos.As concentrações de nitrito/nitrato no plasma serão mensuradas pelo 

método colorimétrico de Griess, por meio do kit comercial Nitrite/Nitrate Assay 

Kit, colorimetric (Sigma, IL, EUA).  

 

4.5 Avalição do Polimorfismo as ApoE 

 

  Para análise do polimorfismo do gene da apoliproteina o DNA dos 

leucócitos do sangue periférico dos pacientes será extraído através do método 

Puregene “Salting out”. O DNA será armazenado a -8ºC. O DNA obtido a partir 

de cada amostra será quantificado através de leitura em espectrofotômetro 

Nanodrop (Thermo Fisher Scientific) cuja razão 260/280 deve ficar entre 1.8 e 

2.0.  Serão realizadas as PCRs(reação da polimerase em cadeia) será acordo 

com o método descrito por (HIXSON; VERNIER, 1990; POLI et al., 2005), 

utilizando-se os iniciadores apo EF 5'- TAA GCT TGG CAC GGC TGT CCA AGG 

A-3' (25-mer) e apo ER 5'- ACA GAA TTC GCC CCG GCC TGG TAC AC-3' (26-

mer). A mistura da reação (50μml total).A eficiência da PCR foi visualizada 

através de eletroforese em gel de agarose (2%) com brometo de etídio, 

observando-se a presença de uma banda de 240 pares de base (pb) sob luz 

ultravioleta .A genotipagem foi realizada pela digestão do produto da PCR (20μl) 

com 5 U da enzima de restrição Hha I (Gibco) em tampão específico.  

A digestão foi incubada a 370C, por três horas e, a seguir, analisada em 

gel de poliacrilamida (15%), utilizando-se um marcador de peso molecular de 

100kb ladder. As bandas características de cada alelo foram, serão então, 

analisadas e identificadas. 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para verificar a associação entre os genótipos mais frequentes 

observados na amostra investigada e as variáveis analisadas no estudo: 1) teste 

de associação entre variáveis categóricas: será utilizado o Teste de qui-



quadrado (χ2) de Pearson(o teste univariado não paramétrico) para amostras 

independentes.  

Nos casos em que a frequência esperada foi menor que cinco em tabela 

2x2, foi utilizado o teste exato de Fisher. Uma analise descritiva dos dados será 

realizada e os valores expressos por média ± desvio padrão e apresentadas na 

forma de tabelas e gráficos. A normalidade dos dados será testada pelo teste de 

Shapiro-Wilk. Para comparação entre os grupos será utilizado o teste de análise 

de variância ANOVA de um caminho, e pós-teste de Tukey quando for observado 

diferença. O nível de significância adotado será de p<0,05. A análise estatística 

será realizada por meio do software GraphPad Prism 6.0 (Graphpad Software, 

Inc., CA, Estados Unidos). 

 

5.0 Viabilidade Técnica 

 

Parte dos experimentos serão realizados no Laboratório de Genética Clinica da 

Universidade de Brasilia e na Universidade Católica de Brasilia. Os Laboratórios 

apresentam infra-estrutura adequada e financiamento próprio e conta com uma euipr 

técnica altamente qualificada cujos parceiros incluem  os PhDs  Juliana F. Mazzeu, 

Rosângela Vieira de Andrade, Thiago dos Santos Rosa, Herbert Gustavo Simões. 
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