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Resumo 

 

A DRC é um problema de saúde pública mundial, com um elevado nível de incidência 

e prevalência. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de fármacos que reduzam a sua 

progressão. O ácido quetomélico (AC) é um potente inibidor seletivo da farnesil transferase e, 

desta forma, inibe as vias de sinalização que levam à progressão da fibrose renal. Assim, o 

objectivo deste trabalho foi o de estudar os efeitos do tratamento crónico com o AC nas 

alterações renais e hematológicas induzidas pela redução de 5/6 de massa renal (RMR). 

Neste estudo foram utilizados 70 ratos machos da estirpe Wistar. Uma semana após a 

redução cirúrgica de 5/6 de massa renal, os animais foram divididos em quatro grupos 

experimentais: CO: animais em que se simulou a cirurgia e sem tratamento; CO+AC: animais 

em que se simulou a cirurgia e tratados com o AC; RMR: animais com RMR e não tratados; 

RMR+AC: animais com RMR e tratados com o AC. O tratamento foi administrado por via 

intraperitoneal três vezes por semana, durante seis meses. Para a avaliação da função renal 

determinaram-se vários parâmetros bioquímicos séricos, e para o estudo hematológico 

procedeu-se à avaliação da série vermelha, da série branca e das plaquetas. 

Os animais pertencentes ao grupo RMR+AC apresentarem valores ligeiramente mais 

baixos de concentrações séricas de ureia, de creatinina, de potássio e de fósforo, e da excreção 

urinária de proteínas do que os ratos do grupo RMR. Nos ratos submetidos à RMR, a 

depuração de creatinina endógena foi inferior à dos animais em que a cirurgia foi simulada No 

entanto, os animais do grupo RMR+AC apresentarem valores mais elevados do que os do 

grupo RMR. Em relação aos resultados dos estudos hematológicos, o tratamento com o AC 

não diminuiu a gravidade da anemia, a leucocitose e a trombocitose induzidas pela redução de 

5/6 de massa renal. 

Deste modo, os resultados deste estudo sugerem que em ratos Wistar com redução de 

5/6 de massa renal, o tratamento com o AC, durante seis meses, pode ter alguns efeitos 

benéficos na progressão da doença renal ao diminuir a gravidade da insuficiência renal. 

 

Palavras-chave: Doença renal crónica, ratos wistar, ácido quetomélico, função renal, hematologia. 
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Abstract 

 

CKD is a worldwide public health problem, with a high level of incidence and 

prevalence. Therefore, it is fundamental to the development of drugs that reduce its 

progression. Chaetomelic acid (AC) is a potent selective inhibitor of farnesyl transferase, and 

thus inhibits the signaling pathways that lead to the progression of renal fibrosis. The aim of 

this work was to study the effects of chronic treatment with the AC in renal and hematological 

induced reduction of 5/6 renal mass (RMR). 

This study used 70 male rats of the Wistar strain. One week after the surgical 

reduction of 5/6 renal mass, the animals were divided into four groups: CO: in which 

simulated animal surgery and no treatment; AC+CO: animals was simulated in which the 

surgery and treated with AC; RMR: animals whit RMR and untreated; RMR + AC: animals 

with RMR and treated with AC. The treatment was administered intraperitoneally three 

times/week, for six months. To assess the renal function was determined several biochemical 

parameters and for hematological studies proceeded to the evaluation of the red series, of 

white and platelets. 

The animals belonging to the group RMR + AC presented slightly lower serum 

concentrations of urea, creatinine, potassium and phosphorus and excretion of urinary protein 

than rats from the group RMR. In rats with RMR, the creatinine clearance was less than that 

of animals in which surgery was simulated However, the animals in the RMR + AC showed 

values higher than the RMR group. Regarding the results of hematological studies, treatment 

with the AC did not reduce the severity of anemia, thrombocytosis, and leukocytosis induced 

reduction of 5/6 renal mass. 

Thus, the results suggest that in rats with a reduction of 5/6 renal mass, treatment with the 

AC, six months, may have some beneficial effects in progression of renal disease by lowering 

the severity of renal failure. 

 

 

Keywords: Chronic kidney disease, Wistar rats, Chaetomelic acid, renal function, 

hematology. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Introdução 

 

A doença renal crónica (DRC) é um problema de saúde pública mundial, com um 

elevado nível de incidência e prevalência, com o consequente impacto humano e económico 

para os indivíduos afetados, a comunidade sanitária e a sociedade (López-Novoa et al., 2010; 

Eddy et al., 2012; Halen et al., 2012). Estudos realizados na Europa sugerem que 10-13% da 

população geral tem DRC (Klein et al., 2011) e que 45% do total de mortes pode ser atribuída 

a desordens fibróticas (He et al., 2013). A elevada prevalência e mortalidade associadas à 

DRC ressaltam a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas que 

efetivamente cessem, previnam e/ou revertam a fibrose renal, a via universal que leva à perda 

permanente do parênquima renal e ao declínio progressivo da função renal (Eddy et al., 

2012). 

A DRC é um termo que engloba uma grande variedade de entidades clínicas e 

patológicas que afetam os rins, e que culminam em insuficiência renal (Yagil e Yagil, 2010). 

A diabetes mellitus e a hipertensão arterial são atualmente as duas principais causas de DRC, 

embora a glomerulonefrite infeciosa, a vasculite renal, a obstrução uretral, as alterações 

genéticas e as doenças autoimunes, sejam também causas frequentes de DRC (López-Novoa 

et al., 2010; López-Novoa et al., 2011). No entanto, independentemente da sua etiologia 

primária, existe uma perda progressiva e irreversível da função renal. 

O estudo da DRC em Medicina Humana apresenta algumas dificuldades. Por um lado, 

há vários tipos e subtipos de doença renal, que embora possam ter mecanismos 

fisiopatológicos comuns, necessitam de ser investigados separadamente (Yagil e Yagil, 2010). 

Por outro lado, os rins não são facilmente acessíveis para serem estudados e muitos dos dados 

são obtidos através de marcadores de função renal, como a excreção urinária de proteínas ou a 

taxa de filtração glomerular (TFG) (Yagil e Yagil, 2010; Klein et al., 2011). A avaliação 

histológica do tecido renal é possível através da biopsia renal, mas é um procedimento 

invasivo que, em muitos casos, não pode ser eticamente justificada para propósitos de 

investigação (Yagil e Yagil, 2010; Klein et al., 2011). Assim, a dificuldade para estudar 

diretamente a doença renal no Homem levou os investigadores a recorrer a modelos 

experimentais, in vitro e in vivo, de doença renal, que exibam lesões renais progressivas e que 
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permitam um maior conhecimento sobre os seus mecanismos fisiopatológicos subjacentes e, 

desta forma, o desenvolvimento de potenciais alvos terapêuticos para o seu tratamento. 

 

1.2  Modelos experimentais de doença renal crónica 

 

 Os modelos animais têm sido uma ferramenta essencial no estudo da fisiologia renal e 

têm sido cruciais na compreensão dos mecanismos complexos que envolvem a função renal, 

quer a nível celular ou molecular. Também têm contribuído para a compreensão das doenças 

renais e do seu tratamento (López-Novoa et al., 2010; Yagil e Yagil, 2010). Estes modelos 

partilham muitas características com as doenças renais do Homem e foram delineados visando 

diferentes tipos de doenças renais, nomeadamente as glomerulonefrites, a glomerulosclerose, 

a nefrite túbulo-intersticial e a renovascular (Balakumar et al., 2008). Entre os animais que 

têm sido utilizados para o estudo das doenças renais, destacam-se os roedores, os cães e os 

porcos, por ordem de importância (Hewitson et al., 2009; Yagil e Yagil, 2010). Dentro dos 

roedores, o rato é o animal mais utilizado como modelo experimental para o estudo destas 

doenças (Yagil e Yagil, 2010). 

Na tabela 1 encontram-se os modelos animais de doença renal crónica mais utilizados 

e as suas características. Apesar de nenhum modelo animal poder simular exatamente a 

expressão da doença no Homem, a escolha do modelo correto para abordar uma hipótese 

científica específica, tendo em conta as especificidades de cada modelo, pode oferecer uma 

informação valiosa sobre novos mecanismos fisiopatológicos e para validar novas 

intervenções terapêuticas para a doença renal crónica (Yang et al., 2010). 

Nesta revisão bibliográfica vamos apenas centrar-nos no modelo de redução de 5/6 de 

massa renal (5/6 RMR) por ser o modelo animal utilizado no trabalho prático da nossa 

dissertação de mestrado. 
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Tabela 1. Modelos de doença renal crónica (Adaptada de Yang et al., 2010). 

 
GBM – membrana basal glomerular; Nep25 – nefrina-HCD25; DT – toxina diftérica; PAN – aminonucleósideo de 

puromicina; 5/6 RMR- redução de 5/6 de massa renal; HIVAN – nefropatia associada ao vírus da imunodeficiência humana; 

A; DRC – doença renal crónica  

 

 

1.2.1 Modelo de redução de 5/6 de massa renal 

 

O modelo de redução de 5/6 de massa renal (5/6 RMR) é um dos procedimentos 

experimentais mais utilizados para o estudo das alterações associadas a uma insuficiência 

renal crónica (Eddy et al., 2012; Peixoto et al., 2013). Foi desenvolvido por Chauntin e Ferris 

em 1932 (Shobeiri et al., 2010) e é realizado quase exclusivamente em ratos (López-Novoa et 

al., 2010). A vantagem deste modelo inclui a obtenção de dados funcionais válidos (como a 

proteinúria, a taxa de filtração glomerular (TFG) e a hipertensão secundária) e a indução fácil 

de insuficiência renal em roedores (Yang et al., 2010). Este modelo tem sido utilizado para 

Patologia Modelo Etiologia/Mecanismo Aplicação à Medicina Humana 

Glomerulonefrite 

MRL/lpr 

NZB/W 

Espontâneo, complexos imuno-

mediados 
Parcial 

Nefrite Anti-GBM Imune, necrose Parcial 

Nefrite Anti-Thy 1 Imune, mesangiólise Parcial 

Síndrome de Alport Esclerose tardia 
Não é um modelo das lesões da 

síndrome de Alport no Homem 

Glomeruloesclerose 

Envelhecimento Espontâneo Bom 

Buffalo/MWF Espontâneo Bom 

Nep25/DT 
Manipulados geneticamente, 

lesão dos podócitos 
Parcial 

PAN/nefropatia causada 

pela adriamicina 
Lesão dos podócitos 

Excelente para  glomeruloesclerose 

segmental focal 

Nefropatia por radiação Radiação, lesão celular direta Bom 

5/6 RMR 
Cirurgia, diminuição do 

número de nefrónios 

Excelente para a glomeruloesclerose 

segmental focal secundária 

HIVAN 

VIH transgénico 

sistematicamente ou podócitos 

específicos 

Bom 

Fibrose Intersticial 

Obstrução uretral 

unilateral 
Cirurgia Parcial 

Nefropatia por ácido 

fólico 
Cristais e lesão tubular direta Bom 

Nefropatia por 

ciclosporina 
Vasoconstrição, isquemia Bom 

Vascular 

Rato espontaneamente 

hipertenso 
Espontâneo, hipertensão Bom 

Acetato de 

desoxicorticosterona + 

dieta rica em sódio 

Vasoconstrição, hipertensão 

Bom para o aldosteronismo primário, 
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elucidar os mecanismos de DRC secundários à perda de nefrónios no Homem e os 

mecanismos de doença glomerular (Yang et al., 2010). 

A resposta adaptativa do rim à redução cirúrgica do número de nefrónios parece ser 

suficientemente semelhante às características fisiopatológicas das nefropatias progressivas 

humanas (Yang et al., 2010). Portanto, este modelo experimental representa uma abordagem 

adequada para se estudar a aplicação de novas moléculas com potencial renoprotector nas 

doenças renais humanas, como confirma o trabalho realizado por Yatsu et al. (2003). Uma 

possível limitação deste modelo reside no facto de raramente se observar a perda repentina de 

uma grande quantidade de tecido renal funcional nas doenças renais humanas, onde esta perda 

ocorre normalmente de forma mais gradual (Zhou e Frohlich, 2005; López-Novoa et al., 

2010). 

Este modelo experimental consiste na nefrectomia unilateral seguida da redução da 

massa funcional do outro rim a um terço através de dois métodos: (a) a extirpação cirúrgica 

dos dois pólos apicais renais; ou (b) a ligadura de dois ramos da artéria renal (López-Novoa et 

al., 2010; Yang et al., 2010). Desta forma consegue-se que a massa funcional seja de 1/6 da 

total (López-Novoa et al., 2010; Peixoto et al., 2013). A nefrectomia pode ser realizada 

passadas uma ou duas semanas da ressecção dos pólos renais ou simultaneamente com a 

ressecção dos pólos renais. A última técnica apresenta uma taxa de mortalidade mais elevada 

do que quando há um período de recuperação (Shobeiri et al., 2010; Yang et al., 2010).  

Como consequência da redução da massa renal o número de nefrónios diminui de 

forma repentina e os nefrónios restantes iniciam o desenvolvimento de lesão renal que 

depende do método cirúrgico utilizado (Kim et al., 2003), da quantidade de tecido eliminado 

(Fleck et al., 2006), da estirpe (Mulroney et al., 1999; Fleck et al., 2006; Peixoto et al., 2013) 

e do sexo dos animais (Mulroney et al., 1999; Fleck et al., 2006).  

Este grau de redução de massa renal é geralmente acompanhado de evidências 

bioquímicas de insuficiência renal crónica (azotemia, diminuição da taxa de filtração 

glomerular), proteinúria, hipertensão sistémica e glomerular, glomeruloesclerose e fibrose 

túbulo-intersticial (Kim et al., 2003; López-Novoa et al., 2010). 

Neste modelo, imediatamente depois da redução da massa renal ocorrem adaptações 

funcionais nos nefrónios restantes caracterizadas por hipertrofia e hiperfunção dos diferentes 

compartimentos que, enquanto numa fase inicial servem para manter a filtração glomerular, 

no final contribuem para a perda contínua de mais nefrónios (Brenner, 2002; López-Novoa et 

al., 2010; Yang et al., 2010). Assim, a evolução deste modelo pode dividir-se em três fases: 
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1º: fase aguda (0-4 semanas); 2º: período estável, mas de alteração da função renal; e 3º: fase 

na qual há uma evolução até uma insuficiência renal terminal e os ratos morrem de uremia (> 

12 semanas) (Brenner, 2002; Yang et al., 2010).  

 

 

1.3 Proteínas Ras 

 

A patogénese da DRC caracteriza-se pela perda progressiva da função renal e a 

acumulação de matriz extracelular no glomérulo e no interstício tubular, que origina uma 

fibrose generalizada (Eddy, 2005; Liu, 2006). Os estudos experimentais baseados em modelos 

animais, culturas de células e dados procedentes de doentes com DRC contribuíram para o 

esclarecimento dos mecanismos responsáveis pela DRC. O conhecimento destes mecanismos, 

em concreto o conhecimento das vias de sinalização responsáveis pelo início e progressão da 

fibrose renal, assim como a interação entre as distintas vias e a função das moléculas que 

participam nelas, constitui uma área fundamental da investigação básica na procura de novos 

alvos terapêuticos que impeçam ou moderem a progressão da DRC até uma insuficiência 

renal. As proteínas Ras constituem um ponto convergente na transdução dos sinais 

extracelulares induzidas pela lesão renal, desde os recetores até ao núcleo (Khwaja et al., 

2000). 

As proteínas Ras são o protótipo de um grupo de GTPases monoméricas da subfamília 

Ras, que constituem juntamente com as subfamílias Rho/Rac, Rab, Arf e Ran, a grande 

superfamília Ras. Estas GTPases, também denominadas pequenas proteínas G devido ao seu 

baixo peso molecular e pela sua união a nucleótidos de guanina, estão presentes em todos os 

organismos eucariotas (Reuther e Der, 2000; Shields et al., 2000). 

Os genes ras de mamíferos são três proto-oncogenes-Hras1, Kras-2 e Nras-cujos 

produtos, as proteínas de 21 kDa H-Ras, N-Ras, K-Ras 4A e K-Ras 4B, expressam-se em 

todas as linhas celulares e órgãos (Kloog e Cox, 2000; Reuther e Der, 2000). As proteínas 

citoplasmáticas Ras são um componente essencial das vias de transdução de sinais 

extracelulares mediadas por recetores de superfície ativados, que estimulam cascatas de 

quinases citosólicas reguladoras da proliferação, da diferenciação e da apoptose celular, 

participando na regulação dos processos proliferativos e apoptóticos que ocorrem nas 

nefropatias fibróticas, dado que se demonstrou que são um ponto de convergência intracelular 
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de sinais extracelulares envolvidos neste processo (Khwaja et al., 2000; Martinez-Salgado et 

al., 2008). 

As proteínas ras são pequenas GTPases com duas formas, a guanosina difosfato 

(GDP) estado inativo e a guanosina trifosfato (GTP) estado ativo (Martinez-Salgado et al., 

2008), são um ponto convergente em cascatas de sinalização para muitos mitogénios 

implicados na doença renal proliferativa (Khwaja et al., 2000). Estas proteínas na sua forma 

ativa funcionam como interruptores moleculares na sinalização das cascatas de tradução, que 

controlam um elevado número de ações biológicas como a proliferação e a apoptose nas 

condições fisiológicas (Khwaja et al., 2000; Martinez-Salgado et al., 2008).  

Para que as proteínas Ras possam desempenhar a sua atividade biológica têm que estar 

localizadas na face interna da membrana plasmática, onde ocorrem as interações 

correspondentes com as proteínas ativadoras e efetoras. Após a sua síntese no citoplasma, as 

proteínas Ras requerem uma série de modificações pós-transducionais prévias à translocação 

para a membrana celular e posterior activação (Ehrhardt et al., 2002; Kloog e Cox, 2004). 

As sequências que tornam possível a associação de Ras à membrana plasmática estão 

contidas no domínio do extremo carboxilo. Uma destas sequências possui o motivo CAAX 

(C: cisteína; A: aminoácido alifático; X: resíduo de aminoácido terminal), cujo resíduo C é 

prenilado pela ação das enzimas farnesil ou geranilgeranil transferase, um primeiro passo 

imprescindível à sua translocação. As enzimas do retículo endoplasmático hidrolisam o 

resíduo AAX das proteínas Ras, gerando uma cisteína prenilada no extremo terminal 

carboxilo que se carboximetila, aumentando desta forma tanto o seu caracter hidrofóbico e a 

sua afinidade com a membrana (Reuther e Der, 2000; Ehrhardt et al., 2002; Kloog e Cox, 

2004). 

Uma vez localizadas na membrana, as proteínas Ras alternam entre um estado inativo 

de união a GDP (Ras-GDP) e outro ativo de união a GTP (Ras-GTP). A união a GTP induz 

uma conformação ativa de Ras que lhe permite interagir com as moléculas efectoras. Entre as 

proteínas efectoras de Ras melhor caracterizadas encontram.se a serina/treonina Raf ativadora 

da cascata de sinalização mitogénica MEK-ERK e a enzima P13K, que ativa a quinase 

serina/treonina Akt/PKB controlando, entre outros processos, a sobrevivência celular (Shields 

et al., 2000; Takuwa e Takuwa, 2001). 

Numerosos estímulos extracelulares como os fatores de crescimento PDGF e EGF, 

citoquinas como a IL-2, hormonas como a angiotensina II e neurotransmissores podem ativar 

as proteínas Ras através de RTKs, recetores de citoquinas, recetores de células T e recetores 



1.Revisão da Literatura 

 

7 

 

acoplados a proteínas G (Kloog e Cox, 2000; Reuther e Der, 2000). Dado que as proteínas 

Ras se encontram entre os mediadores citoplasmáticos em que convergem estes sinais 

extracelulares, estas proteínas exercem um papel regulador nos processos de inflamação, 

produção de matriz extracelular, proliferação e apoptose celular implicados na progressão da 

fibrose renal. Desta forma, poderiam utilizar-se inibidores da farnesil transferase em modelos 

experimentais de fibrose renal com o objetivo de estudar o efeito da inibição da Ras na 

progressão da DRC. 

 

1.4.Ácido Quetomélico 

 

O ácido quetomélico (AC) é um potente inibidor seletivo da farnesil transferase. Este 

ácido, descoberto em 1993, é um produto natural isolado através da fermentação de 

Chaetomella acutiseta (Gibbs et al., 1993; Singh et al., 2000; Mau et al., 2003; Bellesia et al., 

2013). 

O AC é uma classe de ácidos dicarboxílicos de alquilo e pode ser do tipo A, B, C, D 

ou E, dependendo do seu fator de inibição. O AC A (figura.1a) e o AC B (figura 1b) são 

potentes inibidores seletivos da FTase recombinante humana com um IC50 de 55 e 185 nM, 

respetivamente (Singh et al., 2000; Bharate et al., 2012). O AC C (Fig.1c) é dez vezem menos 

ativo que o AC A com um IC50 de 500 nM. O AC D (Fig. 1d) e o AC E também inibem a 

FTase com um IC50 de 250 e 270 nM, respetivamente (Bharate et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Diferentes tipos de ácido quetomélico (Adaptado de: Singh et al., 2000). a: ácido quetomélico A; b: 

ácido quetomélico B; c: ácido quetomélico C; d: ácido quetomélico D; e: ácido quetomélico E. 
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O AC A não está biologicamente ativo, para tal, tem de ser hidrolisado em anião 

dicarboxilato. Na sua forma ativa ele vai competir com o farnesil pirofosfato (FPP) pelo local 

de ligação, visto que o primeiro processo da farnesilação é a ligação do FPP, o AC A vai 

interromper assim o mecanismo da farnesilação (Bellesia et al., 2013). Esta competição pelo 

local de ligação pode ser explicada pelo facto da estrutura do AC A ser semelhante à estrutura 

do FPP, visto que ambos possuem na sua cadeia um grupo hidrofilico na cabeça e uma cauda 

hidrofóbica (figura 2) (Vilella et al., 2000; Bellesia et al., 2013). 

 

Figura 2. Estrutura similar entre a forma dianonica do Ácido Quetomélico A (ACA) e do Farnesil Pirofosfato 

(FPP). (Bellesia et al., 2013) 

 

Até ao momento existem apenas dois estudos realizados in vivo que avaliam o efeito 

do AC em ratos unifrectomizados (Sabbatini et al., 2006; Sabbatini et al., 2010). Sabbatini et 

al. (2006) observaram que em ratos unifrectomizados tratados com o AC existia uma 

preservação significativa da função renal, associada a uma menor apoptose e necrose das 

células tubulares. 

Neste trabalho vamos estudar o efeito do AC na lesão renal induzida pela redução de 

5/6 de massa renal através da avaliação da função renal e de alguns parâmetros 

hematológicos. 
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1.5 Avaliação da Função renal 

 

Os testes para avaliarem a DRC permitem a deteção precoce, a avaliação e o 

tratamento da DRC. Esta doença normalmente é silenciosa até à fase final (Vassalotti et al., 

2007). Existem alterações metabólicas que se desenvolvem com a lesão renal progressiva, 

incluindo alterações em alguns parâmetros bioquímicos, como por exemplo a ureia, a 

creatinina, o cálcio e o fósforo, e parâmetros hematológicos como a contagem total de 

eritrócitos (Barbour et al., 2008). Estes parâmetros são considerados marcadores da lesão 

renal (Vassalotti et al., 2007) e são os primeiros a serem avaliados em caso de suspeita de 

DRC. No entanto, a proteinúria persistente e a determinação da taxa de filtração glomerular 

são a base da avaliação da DRC (Gorriz e Martinez-Castelão, 2012). 

Os testes de função renal avaliam a capacidade funcional dos rins e, em geral, medem 

o fluxo sanguíneo, a filtração glomerular e a função tubular (Mouton e Holder, 2006; 

Jayasundera e Macnab, 2012).  

Os marcadores precoces de lesão renal são importantes de modo a prevenirmos a 

progressão da lesão. Existem vários marcadores de lesão renal, tal como a proteinúria 

persistente, as alterações no sedimento urinário e análise química da urina (Levey et al., 

2003), e a filtração glomerular (FG), onde a sua diminuição é observada antes do 

aparecimento dos sintomas ou sinais de insuficiência (Gabriel et al., 2011). Deve-se contudo 

ter em conta que estes testes requerem uma avaliação clínica do doente para permitir a sua 

interpretação (Jayasundera e Macnab, 2012).  

Os valores de referência dos marcadores de lesão renal podem variar com os fatores 

ambientais, como o fotoperíodo, a temperatura, bem como os métodos de recolha de amostra 

(método de contenção, tipo de anestésico, momento da recolha, tipo de anticoagulante, local 

de obtenção de amostra e seu manuseio e armazenamento), as técnicas laboratoriais, os 

equipamentos e o animal (a idade, o sexo, o estado de hidratação e a condição nutricional) 

(Thrall et al., 2007). 
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1.5.1 Densidade específica 

 

A densidade específica é o parâmetro mais importante do exame físico da urina, é o 

método de triagem mais utilizado para detetar alterações na capacidade de concentração da 

urina.  

A capacidade dos rins em concentrar urina é considerada um parâmetro preciso na 

avaliação da função renal, acredita-se que seja um dos sinais mais precoces da doença renal, 

frequentemente detetado antes do aparecimento dos sinais de azotemia (Thrall et al., 2007). A 

densidade específica corresponde à densidade de um fluido, isto é, a proporção do peso deste 

fluido em relação a igual volume de água, e pode ser determinada por gravimetria ou 

refratometria (Blood e Radostits, 1991; Thrall et al., 2007). Na interpretação da densidade 

urinária é necessário ter em conta outros fatores, como por exemplo, um elevado teor de 

albumina ou de glicose na urina pode causar um falso aumento da densidade, dando a 

impressão que a capacidade de concentrar urina é normal (Thrall et al., 2007). Também 

depende da ingestão de líquidos e das condições climáticas e, em geral, quanto maior for o 

volume de urina formado menor será a densidade (Colaço et al., 1992).  

 

 

1.5.2 Função glomerular  

 

A avaliação da função renal deve inclui a medição da função glomerular, através da 

depuração de creatinina ou marcadores mais simples, tais como as concentrações séricas de 

creatinina e de ureia (Mouton e Holder, 2006). 

A filtração glomerular é um processo fisiológico que permite reter proteínas nos 

capilares glomerulares, deixando passar livremente a maior parte dos outros componentes 

plasmáticos cujo peso molecular é inferior a 40000 daltons (D) (Colaço et al., 1992) e é 

associada a perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim (Bastos et al., 

2010). Uma substância que seja filtrada e que não seja reabsorvida nem excretada, pode ser 

utilizada para medir o valor da taxa de filtração glomerular (TFG).  

A TFG é considerada a melhor estimativa da função renal (Nazareth e Walshaw, 2013) 

e é determinada indiretamente através da medição da depuração de uma substância presente 

no plasma, metabolizada exclusivamente pelos rins e filtrada livremente pelos glomérulos 
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(Gabriel et al., 2011; Nazareth e Walshaw, 2013). A estimativa da TFG pode ser feita 

medindo a depuração plasmática de substâncias exógenas (por exemplo, a inulina) ou 

substâncias endógenas (como por exemplo a creatinina). A depuração de inulina ou de 

materiais radioisótopos seria o método ideal para medir a TFG, mas estes métodos além de 

serem caros, não são práticos (Bastos et al. 2004). Deste modo, na prática clínica a depuração 

de creatinina, um método indireto da TFG, é um marcador importante da função renal pelo 

facto de a creatinina ser produzida de forma constante pelos músculos, filtrada pelos 

glomérulos e eliminada através dos rins pela urina (Jayasundera e Macnab, 2012). A 

determinação da concentração sérica de creatinina pode ser facilmente determinada, é de 

baixo custo, mas tem como limitação o facto de os seus valores séricos não aumentarem até 

que a taxa de filtração glomerular seja reduzida para valores inferiores a 50-60% (Bastos et al. 

2004; Mouton e Holder, 2006; Gabriel et al., 2011; Nazareth e Walshaw, 2013).  

 

 

1.5.3 Proteinúria 

 

A proteinúria não é só um indicador da gravidade da lesão renal, é também um factor 

de risco que desempenha um papel importante na sua progressão (Hsu e Couser, 2003; Zoja et 

al., 2004). Um aumento na excreção urinária de proteínas indica, na maioria dos casos, uma 

lesão glomerular, na qual está alterada a permeabilidade da barreira glomerular (Méndez e 

Martínez-Maldonado, 1993). Portanto, a presença de quantidades variáveis e persistentes de 

proteína na urina constitui um importante marcador de lesão renal (Gorriz e Martinez-

Castelão, 2012). 

 

 

1.6  Hematologia 

 

A hematologia clínica é uma importante área de estudo sobre o estado de saúde dos 

animais, é utilizada como elemento de apoio a um diagnóstico ou de acompanhamento a um 

tratamento.  

Duas das inúmeras funções desempenhadas pelo sangue, o transporte de substâncias e 

a defesa do organismo, são possíveis pela presença e atividade das células sanguíneas 
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(eritrócitos, leucócitos e plaquetas). Enquanto que os eritrócitos exercem a sua função na 

circulação, os leucócitos funcionam essencialmente nos tecidos (Colaço et al., 1992; Colaço 

et al., 1993). 

Durante as últimas décadas observou-se uma grande evolução tecnológica na 

realização do hemograma, e as técnicas manuais têm sido substituídas por sistemas 

automatizados que apresentam maior precisão nos resultados, fornecendo-os em um menor 

intervalo de tempo. A escolha do método depende das capacidades técnicas, do número de 

testes necessários, da disponibilidade de serviços de laboratório de referência, entre outros 

(DeNicola, 2011). 

A avaliação da hematologia é realizada através do hemograma, e a sua interpretação é 

realizada em três etapas: 1ª análise da série vermelha; 2ª análise da série branca; e 3ª análise 

das plaquetas. O hemograma completo pode refletir problemas como a perda de sangue, 

alterações na produção e taxa de destruição das células do sangue, infeção aguda ou crónica e 

problemas na coagulação primária, permitindo uma melhor avaliação de diagnóstico e 

prognóstico de doenças (Messias et al., 2009).  

Uma avaliação hematológica na DRC permite detetar anemia, que se desenvolve na 

fase inicial da doença e afeta a maior parte dos indivíduos que exibem alguma redução na 

função renal (Abu-Alfa, 2003). 

 

1.6.1 Hematologia do rato (Rattus norvegicus) 

 

Os parâmetros hematológicos dos ratos são influenciados por diversos fatores, sendo 

eles o local de recolha da amostra, a idade, o sexo, a estirpe, a anestesia, o método de 

contenção e o stresse, sendo assim é difícil obter valores de referência válidos (Thrall et al., 

2007). No caso do rato (Rattus norvegicus), normalmente a hematologia é realizada com 

recurso aos métodos manuais, pois a maioria dos equipamentos não possui software que 

permita a realização do hemograma no rato. 

O sangue nos ratos pode ser colhido na veia da cauda, na veia safena lateral ou por 

punção cardíaca, no momento do seu sacrifício (Jain, 1986; Thrall et al., 2007). No sangue 

obtido diretamente do coração os valores dos números totais de eritrócitos e de leucócitos, da 

concentração de hemoglobina e do hematócrito são significativamente menores, em 

comparação com as amostras obtidas da veia da cauda (Thrall et al., 2007). 
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1.6.2 Parâmetros do hemograma 

 

O hemograma é constituído pelo eritrograma (avaliação dos eritrócitos), leucograma 

(avaliação dos leucócitos) e contagem de total de plaquetas (Messias et al., 2009).  

O eritrograma inclui a contagem total de eritrócitos, que pode ser realizada 

manualmente através de uma camara de newbauer, o microhematócrito e a concentração de 

hemoglobina. O microhematócrito é extremamente preciso e permite uma estimativa rápida 

do número de eritrócitos (DeNicola, 2011).  

O leucograma consiste na contagem total e diferencial de leucócitos, e na avaliação da 

morfologia dos leucócitos (Thrall et al., 2007; Messias et al., 2009). A interpretação das 

contagens diferenciais de leucócitos auxilia na compreensão de as possíveis alterações 

apresentadas pelo doente. Através do leucograma pode-se analisar as células responsáveis 

pela defesa do organismo e, portanto, avaliar a capacidade de resposta destas células frente a 

diferentes situações. A contagem diferencial de cada leucócito (neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos, linfócitos e monócitos) é dada em percentagem, na contagem relativa, e em número 

de leucócitos/mm
3
, na contagem absoluta (Messias et al., 2009). 
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo estudar o efeito do tratamento crónico com 

o ácido quetomélico, nas alterações renais e hematológicas induzidas pela redução de 5/6 de 

massa renal em ratos Wistar. Para isso estabeleceram-se objetivos mais específicos: 

 

 Induzir doença renal crónica através da redução de 5/6 de massa renal 

em ratos Wistar; 

 Avaliar o efeito do tratamento com ácido quetomélico, ao fim de seis 

meses, sobre alguns parâmetros bioquímicos da função renal, 

comparando todos os grupos experimentais; 

  Estudar o efeito do tratamento com o ácido quetomélico, ao fim de 

seis meses, em alguns parâmetros hematológicos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi desenvolvido no biotério da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Os materiais e a metodologia utilizados neste trabalho estão de acordo com o Decreto-

Lei n.º 113/2013 que transpõe a Diretiva Europeia 2010/63/UE. 

 

3.1  Animais 

 

Para este estudo utilizaram-se 70 ratos machos, da espécie Rattus norvergicus, da 

estirpe Wistar, de aproximadamente 250 g de peso corporal médio. Os animais foram 

adquiridos à empresa Harlan (Interfauna Iberica S.L., Barcelona, Espanha). 

Os animais foram colocados em gaiolas e submetidos a um período de quarentena e de 

manipulação de cerca de 15 dias, de modo a se adaptarem às condições experimentais. 

 

3.2  Condições ambientais  

 

Durante o período experimental os animais foram mantidos em gaiolas tipo 4 (1400 

cm
2
), de policarbonato com superfícies lisas e cantos redondos, estando 7 animais alojados 

por cada gaiola. A cama para revestir a gaiola consistiu em carolo de milho e a sua limpeza 

foi efetuada inicialmente uma vez por semana, sendo posteriormente efetuada duas vezes por 

semana. Cada gaiola foi devidamente identificada com etiquetas, que continha o nome do 

grupo e os números dos animais. Foram colocados no interior da gaiola tubos de plástico de 

modo a enriquecer o ambiente.  

Os animais foram colocados em armários de biotério Tecniplast® no departamento de 

Ciências Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).  

As condições ambientais foram mantidas constantes, com um sistema de luz com 

temporizador que proporciona 12 horas de luz/12 horas de escuridão, uma temperatura 

constante de 22 ± 4⁰C, humidade ambiental de 60% e um sistema de renovação e filtração de 

ar de 10 a 15 ventilações por hora. 

A água e a alimentação foram disponibilizadas ad libitum. A alimentação utilizada foi 

a ração Mucedola Standard Diet (Itália), que contém os seguintes componentes: trigo, milho, 

extraído de soja descascado e torrado, glúten de milho, palha de trigo, farinha de peixe, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2013.151&iddip=20131434
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2013.151&iddip=20131434
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2010&id=310L0063
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farinha de luzerna, bifosfato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, soro de leite em 

pó, óleo de soja, leveduras e peles de avelã. A composição da dieta utilizada encontra-se na 

tabela 2.  

 

Tabela 2. Composição da dieta por kilograma. 

Vitamina A I.U. 14400 

Vitamina D3 I.U. 1260 

Ferro Mg 180 

Manganês Mg 54 

Zinco Mg 67.5 

Cobre Mg 11.7 

Iodo Mg 0.9 

Cobalto Mg 0.63 

 

Sepiolite Mg 880 

 

Humidade % 12.00 

Proteína bruta % 18.50 

Óleos e gorduras % 3.00 

Fibras % 6.00 

Cinza % 7.00 

 

 

3.3  Marcação e determinação do peso corporal  

 

A marcação dos animais foi efetuada na cauda e renovada semanalmente. A 

determinação do peso corporal de todos os animais foi também efetuada semanalmente após a 

chegada dos animais ao biotério. 
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3.4  Procedimento cirúrgico  

 

Os animais foram anestesiados com Medetomidina (Dormitor®) (0,5 mg/Kg) e 

Ketamina cloridratada (Imalgene®) (75 mg/Kg) administradas por via intraperitoneal e 

submetidos à redução de 5/6 de massa renal, como previamente descrito por Hostetter et al. 

(1981), Brenner (1985) e Klahr et al. (1988). 

Os animais em que se simulou a cirurgia foram submetidos ao mesmo procedimento 

com exceção da remoção do tecido renal. 

 

3.5  Grupos experimentais  

 

Uma semana após a cirurgia os animais que sobreviveram (n=53) foram distribuídos 

em 4 grupos experimentais da seguinte forma:  

1. Grupo CO – ratos em que a cirurgia foi simulada e sem tratamento (n=13); 

2. Grupo CO+AC – ratos em que a cirurgia foi simulada e tratados com o AC (n=13); 

3. Grupo RMR – ratos submetidos à redução de 5/6 de massa renal e sem tratamento 

(n=14);  

4. Grupo RMR+AC – ratos submetidos à redução de5 /6 de massa renal e tratados 

com o AC (n=13). 

 

3.6  Tratamento  

 

A dose de ácido quetomélico A foi selecionada de acordo com estudos realizados 

anteriormente por Sabbatini et al. (2010) (0.23 µg/Kg dissolvido em 0.25 mL de solução 

salina).  

O fármaco foi administrado por via intraperitoneal três vezes por semana (segundas, 

quartas e sextas) durante seis meses, de acordo com o peso corporal do animal.  
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3.7  Colheita de amostras 

 

3.7.1 Urina 

 

No final do período experimental, isto é, 6 meses após a cirurgia, os ratos foram 

colocados em gaiolas metabólicas individuais durante quatro dias. Os dois primeiros dias 

foram para os ratos se habituarem ao novo ambiente, e nos outros dois dias efetuou-se a 

recolha da urina, sendo o valor final dos diferentes parâmetros urinários a média dos dois 

dias. 

A urina, recolhida durante 24 horas, centrifugou-se a 3000 rpm, durante 5 minutos, para 

eliminar possíveis resíduos em suspensão. Determinou-se a densidade urinária num 

refractómetro (Comecta®, C6 tipo SZJ-D) (figura 3). Em seguida fizeram-se alíquotas de 1ml 

em tubos eppendorf que se conservaram a -20ºC para a sua análise posterior (concentrações 

urinárias de creatinina e de proteína). Calculou-se o fluxo urinário (FU= volume de 

urina/1440 min). Todos os dados correspondem à média dos valores dos dois dias de recolha 

de urina.  

 

 

Figura 3. Refratómetro portátil. 

 

3.7.2 Sangue 

 

A recolha de sangue foi efetuada no final do trabalho, no dia do sacrifício dos animais. 

Os animais foram anestesiados com isoflurano e obteve-se uma amostra de sangue 

intracardíaca que se dividiu em dois tubos, um com anticoagulante (EDTA) utilizado para a 

realização do microhematócrito e das contagens totais de eritrócitos e de leucócitos, e outro 

sem anticoagulante utilizado para a obtenção de soro. O soro foi congelado a ˗20°C para a 
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determinação posterior das concentrações séricas de creatinina, ureia, sódio, potássio, cloro, 

cálcio e fósforo. 

 

3.8  Avaliação da função renal 

 

3.8.1 Parâmetros Bioquímicos 

 

As concentrações urinárias de creatinina e de proteína, e as concentrações séricas de 

creatinina, ureia, sódio, potássio, cloro, cálcio e fósforo foram medidas no aparelho Rx 

daytona® da RANDOX (figura 4), no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 

Veterinário da UTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Analisador bioquímico do laboratório de Análises Clínicas do Hospital Veterinário da UTAD. 

 

  

3.8.2 Depuração de creatinina endógena 

Para se avaliar a depuração de creatinina endógena utilizou-se a fórmula seguinte: 

Dpc = (FU x Cu)/Cp 

 

Sendo Dpc, a depuração de creatinina (ml/min); FU, o fluxo urinário de 24 h (ml/min); 

Cu, a concentração de creatinina na urina (mg/ml) e Cp, a concentração de creatinina no 

plasma (mg/ml). 
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3.8.3  Excreção Urinária de Proteínas 

A excreção urinária de proteínas (EUprot) em 24 horas calculou-se como: 

EUprot = Cprot x FU24h 

 

Sendo Cprot, a concentração de proteínas na urina e FU24h, o fluxo urinário em 24 horas. 

 

3.9  Estudos hematológicos 

 

3.9.1 Microhematócrito  

 

Após a colheita de sangue encheram-se dois tubos capilares heparinizados, e depois de 

se selar um dos seus extremos com plasticina centrifugaram-se a 15.800 rpm, durante 2 

minutos. Em seguida, efetuou-se a leitura do valor do microhematócrito com o auxílio de uma 

régua. 

 

3.9.2 Contagem total de eritrócitos 

  

A contagem total de eritrócitos foi realizada da seguinte forma: 

1. Com uma pipeta diluidora de eritrócitos (figura 5a) pipetou-se sangue ate à 

marca 0,5 e completou-se o enchimento da pipeta ate a marca 101 com soro fisiológico. 

Misturou-se muito bem com as extremidades vedadas.  

2. Desprezaram-se as primeiras gotas e colocou-se uma gota de cada lado da 

câmara de Newbauer (figura 6), previamente montada com a lamela, de modo a preencher a 

câmara. Deixou-se repousar durante cerca de 5 minutos para que se dê a sedimentação dos 

eritrócitos. 

3. Por fim fez-se a contagem das células em 5 dos 25 quadrados do centro, com 

objetiva de 40x. A contagem foi efetuada seguindo uma regra, isto é, contaram-se as células 

que estavam sobre a linha esquerda e superior de modo a não contar duas vezes a mesma 

célula. 
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4. A contagem total de eritrócitos realizou-se nas duas camaras sendo o valor 

final a média das duas contagens. A contagem total é obtida pelo valor da soma dos eritrócitos 

observados nos cinco quadrados multiplicado por 10.000 (diluição de 1:200). 

 

3.9.3 Contagem total de leucócitos 

 

A contagem total de leucócitos realizou-se da seguinte maneira: 

1. Com uma pipeta diluidora de leucócitos (figura 5b) pipetou-se sangue até à 

marca 0,5 e completou-se o enchimento da pipeta ate a marca 11 com solução de Turk. 

Misturou-se muito bem com as extremidades vedadas.  

2. Desprezaram-se as primeiras gotas e colocou-se uma gota de cada lado da 

câmara de Newbauer (figura 6), previamente montada com a lamela, de modo a preencher a 

câmara. Deixou-se repousar durante cerca de 5 minutos para que se dê a sedimentação dos 

leucócitos. 

3. Por fim fez-se a contagem das células nos quatro quadrados externos, com 

objetiva de 40x. A contagem foi efetuada seguindo uma regra, isto é, contaram-se as células 

que estavam sobre a linha esquerda e superior de modo a não contar duas vezes a mesma 

célula. 

4. A contagem total de leucócitos realizou-se nas duas camaras, sendo o valor 

final a média das duas contagens. A contagem total resulta do valor da soma dos leucócitos 

observados nos quatro quadrados multiplicado por 50 (diluição 1:20). 

 

 

Figura 5. Pipetas diluidoras. a) Eritrocitos; b) Leucócitos. 

  

 

Figura 6. Câmara de Newbauer. 

a) 

b) 
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3.9.4 Contagem diferencial de leucócitos 

 

A observação e identificação dos diferentes tipos de leucócitos foram feitas através de 

um esfregaço de sangue (figura 7). 

Para a preparação do esfregaço de sangue colocou-se uma gota de sangue a cerca de 

1cm da extremidade de uma lâmina, com uma lamela tocou-se na gota de sangue permitindo 

que esta se espalhe horizontalmente e deslizou-se ao longo da lâmina de modo a espalhar o 

sangue numa fina e uniforme camada. De seguida secou-se o esfregaço agitando a lâmina no 

ar e corou-se utilizando a coloração de Diff-Quick® (Dade Diagnostics, Aguada, Puerto 

Rico). Por fim escorreu-se o corante, lavou-se com água e deixou-se secar ao ar. 

A observação do esfregaço foi realizada no microscópio ótico na objetiva de 100x. 

Contou-se entre 100 a 200 leucócitos (figura 8) obedecendo a uma sequência de contagem 

(figura 9). 

 

 

 

 

Figura 7. Esfregaços de sangue. 
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Figura 8. Campos microscópicos onde se pode observar: a) linfócito; b) neutrófilo; c) eosinófilo; d) monócito 

(ampliação de 400x). 

 

 

 

Figura 9. Desenho de uma lâmina demonstrando como se efetua a contagem. 
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3.9.5 Estimativa do número total de plaquetas 

 

A estimativa do número total de plaquetas realizou-se no esfregaço de sangue 

(figura.10), contando o número de plaquetas em 10 campos microscópicos (ampliação de 

1000X) e multiplicando o valor médio por 15.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Campo microscópico onde se faz a contagem de plaquetas (ampliação 400x). 

 

3.10 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o programa SPSS (Statistical Pachage for the 

Social Sciences, Chicago, IL, USA). As comparações entre as médias dos diferentes grupos 

foram efectuadas utilizando-se a análise de variância (ANOVA), seguida do teste post hoc de 

Bonferroni. Os valores obtidos foram considerados como significativos para valores de 

p<0.05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Sobrevivência 

 

No gráfico 1 observa-se a sobrevivência dos animais uma vez eliminados os que 

morreram na primeira semana depois da cirurgia. O grupo de ratos submetidos à redução de 

5/6 de massa renal e tratado com o AC, apresentou uma mortalidade mais elevada, atingindo 

os 38,46%, no final do período experimental, enquanto que nos grupos de animais em que 

apenas se simulou a cirurgia não se observou a morte de nenhum animal. 

Os resultados que se apresentam a partir de agora só incluem os dos animais que 

sobreviveram até ao final do estudo (seis meses de tratamento). 

 

 

Gráfico 1. Evolução da sobrevivência durante os 6 meses de tratamento. 

 

 

4.2  Função renal 

 

4.2.1 Densidade urinária 

 

A densidade urinária pode ser observada na tabela 3 e no gráfico 2. Os grupos CO e 

CO+AC apresentaram um valor de densidade urinária significativamente maior do que os 

grupos RMR e RMR+AC.  
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Tabela 3. Densidade urinária ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a média ± DP). 

Grupos Densidade urinária 

CO (n=13)
a) 1,039 ± 0,004 

CO+AC (n=13)
b) 1,040 ± 0,001 

RMR (n=12) 1,026 ± 0,004 

RMR+AC (n=8) 1,028 ± 0,005 
 

a) p<0.01 versus RMR e RMR+AC 

b) p<0.01 versus RMR  e RMR+AC 

 

 

Gráfico 2. Representação gráfica da densidade urinária dos diferentes grupos ao fim de seis meses de 

tratamento. Os dados são a média ± EP.  

 

 

4.2.2 Fluxo urinário 

 

Os animais pertencentes aos grupos CO e CO+AC apresentaram uma diurese 

significativamente menor do que os grupos RMR e RMR+AC (tabela 4 e gráfico 3).  

 

Tabela 4. Fluxo urinário ao fim de seis meses de tratamento com o AC. (os valores são a média ± DP). 

Grupos Fluxo urinário (ml/min.) 

CO (n=13)
a) 0,011 ± 0,002 

CO+AC (n=13)
b) 0,009 ± 0,003 

RMR (n=12) 0,029 ± 0,008 

RMR+AC (n=8) 0,025 ± 0,009 
a) p<0.01 versus RMR e RMR+AC 

b) p<0.01 versus RMR  e RMR+AC 
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Gráfico 3. Fluxo urinário dos diferentes grupos ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média 

± EP.  

 

 

4.2.3 Parâmetros bioquímicos séricos e depuração de creatinina 

 

Os resultados dos parâmetros bioquímicos séricos e da depuração de creatinina estão 

representados na tabela 5. Em caso de doença renal crónica há um aumento dos níveis séricos 

de ureia, creatinina, potássio, cálcio e fósforo, e uma diminuição da depuração da creatinina. 

Os animais do nosso estudo com redução de 5/6 de massa renal apresentam essas alterações 

como pode observar-se no gráfico 4.  

Na tabela 5 e no gráfico 4a observam-se os dados referentes à concentração sérica de 

ureia dos distintos grupos experimentais. Verifica-se que os seus valores, nos grupos 

submetidos à RMR, são significativamente superiores aos valores obtidos nos animais 

pertencentes aos grupos CO e CO+AC. Observa-se ainda, que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo RMR e o grupo RMR+AC (p<0.05). 

Os dois grupos submetidos à RMR apresentam valores de creatinina sérica superiores 

aos valores considerados normais para a espécie (0,2-0,8 mg/dl) (Hrapkiewicz et al., 1998), o 

que indica uma possível insuficiência renal (tabela 5 e gráfico 4b). Apesar dos animais 

pertencentes ao grupo RMR+AC apresentarem valores ligeiramente mais baixos do que os do 

grupo RMR, as diferenças não são estatisticamente significativas (tabela 5).  

Como se pode observar na tabela 5 e no gráfico 4c não existem diferenças 

estatisticamente significativas na concentração sérica de sódio entre os diferentes grupos 

experimentais. Em relação à concentração sérica de potássio (tabela 5 e gráfico 4d), apenas 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos CO+AC e RMR. 
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Os animais pertencentes aos grupos RMR e RMR+AC apresentam um aumento 

estatisticamente significativo da concentração sérica de cálcio em relação aos ratos dos grupos 

CO e CO+AC (tabela 5 e gráfico 4e). No que diz respeito à concentração sérica de cloro 

(tabela 5 e gráfico 4f), apenas foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos CO+AC e RMR+AC. A concentração sérica de fósforo aumentou nos animais 

submetidos à redução de 5/6 de massa renal, quando comparados com os ratos em que a 

cirurgia foi simulada, no entanto esta diferença só é estatisticamente significativa entre os 

grupos CO e CO+AC e o grupo RMR (tabela 5 e gráfico 4g). 

Nos ratos dos grupos RMR e RMR+AC observa-se uma diminuição estatisticamente 

significativa da depuração de creatinina (p<0.01) quando comparados com os animais dos 

grupos CO e CO+AC (tabela 5 e gráfico 4h). Os ratos RMR tratados com o AC mostram uma 

menor diminuição nos valores de depuração de creatinina quando comparados com os animais 

do grupo RMR, embora esta diferença não seja estatisticamente significativa. 

 

 

Tabela 5. Parâmetros bioquímicos séricos e depuração de creatinina ao fim de seis meses de tratamento com o 

AC (os valores são a média ± DP). 

Parâmetros 
CO  

(n=13) 

CO+AC 

(n=13) 

RMR 

(n=12) 

RMR+AC 

(n=8) 

Ureia (mg/dl)
a); b); c); d) 40,433 ± 

6,866 
45,654 ± 7,138 

147,167 ± 

69,824 
95,894 ± 40,221 

Creatinina (mg/dl) 
a); 

e); 0,739 ± 0,069 0,755 ± 0,170 1,691 ± 0,799 1,274 ± 0,519 

Sódio (mmol/L) 
145,170 ± 

1,831 

142,299 ± 

6,784 
146,957 ± 4,218 146,388 ± 3,569 

Potássio (mmol/L) 
e) 4,808 ± 0,355 4,511 ± 0,662 5,275 ± 0,472 4,849 ± 0,408 

Cálcio (mg/dl)
a); b); e); f) 10,533 ± 

0,366 
10,476 ± 0,882 11,397 ± 0,475 11,333 ± 0,602 

Cloro (mmol/L)
f) 102,522 ± 

4,268 
99,715 ± 7,811 105,264 ± 5,276 107,284 ± 6,241 

Fósforo (mg/dl)
a); e) 6,392 ± 1,010 6,073 ± 0,998 8,209 ± 1,707 7,481 ±1,363 

Depuração de 

creatinina (ml/min.)
a); 

c); g) 

1,585 ± 0,238 1,667 ± 0,412 0,733 ± 0,355 0,950 ± 0,366 

a) CO p<0.01 versus RMR; 

b) CO p<0.05 versus RMR + AC; 

c) CO + AC p<0.01 versus RMR e RMR + AC; 

d) RMR p<0.05 versus RMR + AC; 

e) CO + AC p<0.01 versus RMR; 

f) CO + AC p<0.05 versus RMR + AC; 

g) CO p<0.01 versus RMR + AC. 
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Gráfico 4. Representações gráficas dos diferentes parâmetros bioquímicos séricos e da depuração de creatinina 

ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± EP. 
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4.2.4 Excreção urinária de proteínas 

 

Na tabela 6 e no gráfico 5 encontram-se os valores de excreção urinária de proteínas. 

Nos grupos submetidos à RMR observa-se um aumento estatisticamente significativo da 

excreção urinária de proteínas (p<0.01), em relação aos grupos CO e CO+AC. Nos animais 

do grupo RMR+AC a excreção urinária de proteínas é menor do que nos animais do grupo 

RMR, no entanto esta diferença não é estatisticamente significativa. 

 

Tabela 6. Excreção urinária de proteínas ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a média ± 

DP). 

Grupos 
Excreção Urinária de 

Proteína 

CO (n=13)
a) 1,517 ± 0,310 

CO+AC (n=13)
b) 1,667 ± 0,412 

RMR (n=12) 45,603 ± 20,440 

RMR+AC (n=8) 35,524 ± 30,890 
a) p<0.01 versus RMR  e RMR + AC 

b) p<0.01 versus RMR e RMR + AC 

 

 

 

Gráfico 5. Excreção urinária de proteínas ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± 

EP. 
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4.2  Estudos hematológicos 

 

4.2.1 Série vermelha  

 

4.2.1.1 Contagem Total de Eritrócitos 

 

A contagem total de eritrócitos (tabela 7 e gráfico 6) foi significativamente maior nos 

animais pertencentes aos grupos CO e CO+AC quando comparados com os ratos dos grupos 

RMR e RMR+AC. 

 

 

Tabela 7. Contagem total de eritrócitos ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a média ± 

DP). 

Grupos Contagem Total de Eritrócitos (mm
3
) 

CO (n=13)
a) 7.160.000,00 ± 680.828,37 

CO + AC (n=13)
b) 7.590.769,23 ± 841.258,60 

RMR (n=12) 6.070.833,33 ± 1.046.061,51 

RMR + AC (n=8) 5.920.000,00 ± 983.470,53 
a) p<0.05 versus RMR e RMR + AC 

b) p<0.01 versus RMR e RMR + AC 

 

 

Gráfico 6. Contagem total de eritrócitos ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± EP.  
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4.2.1.2 Microhematócrito 

 

Os animais pertencentes aos grupos CO e CO+AC apresentaram um valor de 

microhematócrito maior do que os grupos RMR e RMR+AC (tabela 8 e gráfico 7), sendo esta 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos CO e RMR (p<0.05) e os grupos 

CO+AC e RMR/RMR+AC (p<0,01). 

 

Tabela 8. Microhematócrito ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a média ± DP). 

Grupos Microhematócrito (%) 

CO (n=13)
a) 40,34 ± 1,81 

CO + AC (n=13)
b) 42,67 ± 1.7 

RMR (n=12) 35,65 ± 6,38 

RMR + AC (n=8) 35,89 ± 4,58 
a) p<0.05 versus RMR  

b) p<0.01 versus RMR e RMR + AC 

 

 

Gráfico 7. Microhematócrito ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± EP. 

 

4.2.2 Série branca  

 

4.2.2.1 Contagem total de leucócitos 

 

Os grupos com redução de 5/6 de massa renal apresentam um aumento do número 

total de leucócitos quando comparados com os grupos em que a cirurgia foi simulada, no 

entanto esta diferença não foi estatisticamente significativa (tabela 9 e gráfico8). 
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Tabela 9. Contagem total de leucócitos ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a média ± 

DP). 

Grupos Contagem Total de Leucócitos (mm
3
) 

CO (n=13) 1.852,08 ± 966,63 

CO +AC (n=13) 1.830,77 ± 694,93 

RMR (n=12) 2.533,33 ± 914,30 

RMR + AC (n=8) 2.015,62 ± 726,78 

 

 

 

Gráfico 8. Contagem total de leucócitos ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± EP. 

 

4.2.2.2 Contagem diferencial de leucócitos 

 

Através da contagem diferencial (tabela 10 e gráfico 9) podemos observar um aumento 

do número de neutrófilos, de eosinófilos e de linfócitos nos grupos com redução de 5/6 de 

massa renal quando comparados com os grupos em que a cirurgia foi simulada. 

As células que aparecem em maior quantidade são os linfócitos (gráfico 9a), sendo 

superiores no grupo RMR, assim como os neutrófilos. Em relação aos eosinófilos (gráfico 9b) 

o grupo onde aparecem em maior número é o RMR + AC, e em menor quantidade no CO+ 

AC. Os monócitos aparecem em maior quantidade no grupo CO e em menor número no grupo 

RMR + AC como pode observar-se no gráfico 9b. 
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Tabela 10. Contagem diferencial de leucócitos ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores são a 

média ± DP). 

Grupos 
Neutrófilos 

(n/µl)
a) 

Eosinófilos 

(n/µl) 

Linfócitos 

(n/µl)
b) 

Monócitos 

(n/µl)
c) 

CO (n=13) 
393,04 ± 

191,38 

29,59 ± 

15,24 

1.410,04 ± 

199,33 

19,42 ± 

14,89 

CO + AC (n=13) 
358,41 ± 

85,25 

24,81 ± 

17,43 

1.445,08 ± 

94,26 
2,46 ± 4,47 

RMR (n=12) 
508,14 ± 

127,82 

35,89 ± 

24,20 

1.986,13 ± 

145,08 
3,17 ± 7,40 

RMR + AC (n=8) 
425,17 ± 

89,05 

37,79 ± 

17,66 

1.552,03 ± 

97,60 
0,63 ± 1,78 

a) CO + AC p<0.05 versus RMR 

b) RMR p<0.01 versus CO, CO + AC e RMR + AC 

c) CO p<0.01 versus CO + AC, RMR e RMR + AC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Contagem diferencial de leucócitos ao fim de seis meses de tratamento. a) neutrófilos (n/µl) e 

linfócitos (n/µl); b) eosinófilos (n/µl) e monócitos (n/µl). Os dados são a média ± EP. 
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4.2.3 Estimativa do número total de plaquetas 

 

Na tabela 11 e no gráfico 10 encontram-se os valores da estimativa do número total de 

plaquetas. Como se pode observar, nos grupos submetidos à RMR há um aumento 

estatisticamente significativo (p<0.01) do número total de palquetas, em relação aos grupos 

CO e CO+AC.  

 

Tabela 11. Estimativa do número total de plaquetas ao fim de seis meses de tratamento com o AC (os valores 

são a média ± DP). 

Grupos Estimativa de Plaquetas (mm
3
) 

CO (n=13)
a) 680.104,17 ± 134.018,08 

CO + AC (n=13)
b) 573.384,62 ± 89.689,60 

RMR (n=12) 6.945.687,50 ± 2.802.281,90 

RMR + AC (n=8) 7.645.312,50 ± 1.230.829,02 
a) p<0.01 versus RMR e RMR + AC 

b) p<0.01 versus RMR e RMR + AC 

 

 

Gráfico 10. Estimativa do número total de plaquetas ao fim de seis meses de tratamento. Os dados são a média ± 

EP.  
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5. DISCUSSÃO 

A DRC é um problema de saúde pública mundial, com um elevado nível de incidência 

e prevalência (López-Novoa et al., 2010; Eddy et al., 2012; Halen et al., 2012). Portanto, é 

fundamental o desenvolvimento de fármacos que reduzam a sua progressão. 

Neste trabalho decidimos utilizar o AC, porque é um potente inibidor seletivo da 

farnesil transferase e, desta forma, inibe as vias de sinalização que levam à progressão da 

fibrose renal. Assim, poderá ter efeitos benéficos na DRC ao inibir a sua progressão. Segundo 

o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avalia o efeito do tratamento, durante seis 

meses, com o AC nas alterações renais e hematológicas induzidas pela redução de 5/6 de 

massa renal, um modelo animal de doença renal crónica. 

Os ratos são uma espécie amplamente utilizada no estudo da DRC e o modelo de 

redução de 5/6 de massa renal é o mais frequentemente utilizado para se estudar a 

insuficiência renal crónica. Neste modelo, imediatamente depois da redução da massa renal 

ocorrem adaptações funcionais nos nefrónios restantes caracterizadas por hipertrofia e 

hiperfunção dos diferentes compartimentos que, enquanto numa fase inicial servem para 

manter a filtração glomerular, no final contribuem para a perda contínua de mais nefrónios 

(Brenner, 2002). Assim, a evolução deste modelo pode dividir-se em três fases: 1º: fase 

aguda; 2º: período estável, mas de alteração da função renal; e 3º: fase na qual há uma 

evolução até uma insuficiência renal terminal. 

No nosso trabalho a redução cirúrgica de 5/6 de massa renal, realizada em ratos 

machos da estirpe Wistar, foi acompanhada por um declínio da função renal. Seis meses 

depois da cirurgia, observou-se uma diminuição da densidade urinária, um aumento do fluxo 

urinário, um aumento das concentrações séricas de ureia, de creatinina, de potássio, de cálcio 

e de fósforo, um aumento da excreção urinária de proteínas e uma diminuição da depuração 

de creatinina. Portanto, conseguimos induzir em ratos Wistar uma insuficiência renal crónica 

associada à redução de massa renal. 

Em relação à taxa de mortalidade observou-se que nos grupos em que a cirurgia foi 

simulada não ocorreu a morte de nenhum animal durante o período experimental, como era 

previsto. Em relação ao grupo RMR no nosso estudo observou-se uma mortalidade de 

14,29%, sendo esta menor ao valor obtido no estudo realizado por Kalk et al. (2006), onde a 

mortalidade foi de 40% no grupo com redução de massa renal. O grupo RMR+AC apresentou 
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uma mortalidade de 38,46%. Não foram encontrados estudos de modo a podermos fazer a 

comparação com os nossos resultados. 

Existem várias opções para a avaliação da função renal em doentes renais, entre elas, a 

determinação da concentração sérica de creatinina, a excreção urinária de proteínas, os 

métodos de depuração e a histologia renal (Rodrigo et al., 2002). A diminuição da depuração 

de creatinina, medida indireta da TFG, e a proteinuria persistente são alterações típicas de 

DRC (Vassalotti et al., 2007). Neste trabalho, a função renal foi avaliada através da 

determinação de vários parâmetros, entre eles, a determinação das concentrações séricas de 

ureia, de creatinina, de potássio e de fósforo, a excreção urinária de proteínas e a depuração de 

creatinina em 24 horas.  

Os valores das concentrações séricas de creatinina, de potássio e de fósforo, e da 

excreção urinária de proteínas aumentaram em todos os animais submetidos à redução de 5/6 

de massa renal, quando comparados com os animais em que a cirurgia foi simulada. No 

entanto, os animais pertencentes ao grupo RMR+AC apresentarem valores ligeiramente mais 

baixos do que os do grupo RMR, embora as diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. Em relação à concentração sérica de ureia observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos RMR e RMR+AC, tendo os animais tratados 

com o AC valores significativamente mais baixos. Nos ratos submetidos à RMR, a depuração 

de creatinina endógena foi inferior à dos animais em que a cirurgia foi simulada No entanto, 

mais uma vez, os animais do grupo RMR+AC apresentarem valores mais elevados do que os 

do grupo RMR, embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas. Portanto, 

estes resultados sugerem que o tratamento crónico com o AC pode ter alguns efeitos 

benéficos na função renal. Estes resultados estão de acordo com um estudo realizado por 

Sabbatini et al. (2006). Estes autores observaram que em ratos unifrectomizados tratados com 

o AC existia uma preservação significativa da função renal, associada a uma menor apoptose 

e necrose das células tubulares. 

Para além das alterações na função renal, a DRC está também associada com o 

desenvolvimento de anemia e de leucocitose (Garrido et al., 2010). Estas alterações podem 

ser detectadas através do estudo da série vermelha (contagem total de eritrócitos e 

microhematócrito) e da série branca (contagem total e diferencial de leucócitos). 

A principal causa de anemia associada com a DRC é a deficiência de eritropoietina 

(Bastos et al., 2004; Taliercio, 2010). No entanto, a anemia também pode ser uma 

consequência de deficiências nutricionais e da diminuição da semivida dos eritrócitos 
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(Taliercio, 2010). Ao analisarmos os resultados obtidos na contagem total de eritrócitos e no 

microhematócrito verificamos que nos grupos com redução de 5/6 de massa renal há uma 

diminuição estatisticamente significativa do número total de eritrócitos e do valor de 

microhematócrito, o que indica a presença de anemia. Os nossos resultados estão de acordo 

com os obtidos noutros estudos (Noda et al., 1999; Yatsu et al., 2003; Garrido et al., 2010). 

Yatsu et al. (2003) realizaram um estudo em ratos Wistar machos com redução de massa renal 

e observaram a presença de anemia no final do estudo (10 semanas), avaliada através dos 

valores do número total de eritrócitos, de hemoglobina e do hematócrito.  

Em relação à contagem total de leucócitos observou-se que o número total de 

leucócitos foi maior nos grupos com redução de 5/6 de massa renal quando comparados com 

os grupos em que a cirurgia foi simulada, o que pode indicar a presença de uma inflamação. 

No estudo de Fujihara et al. (2007), no grupo com redução de massa renal também se 

verificou uma inflamação, levando-os a concluir que a DRC envolve uma alteração complexa 

entre mecanismos hemodinâmicos e inflamatórios. 

Na contagem diferencial de leucócitos não foram encontrados basófilos e os leucócitos 

presentes em maior quantidade foram os linfócitos, seguidos dos neutrófilos tal como foi 

observado por Branco et al. (2011) e Melo et al. (2012). No entanto, no nosso estudo foram 

observados um maior número de eosinófilos do que de monócitos, ao contrário do descrito 

pelos autores dos estudos mencionados anteriormente. 

Na estimativa do número total de plaquetas observa-se que os grupos RMR e 

RMR+AC apresentam trombocitose, isto é, um elevado número de plaquetas quando 

comparados com os grupos CO e CO+AC, o que está de acordo com o observado por Garrido 

et al. (2010). 

Portanto, relativamente aos resultados do estudo hematológico, o tratamento com o 

AC não diminuiu a gravidade da anemia, a leucocitose e a trombocitose induzidas pela 

redução de 5/6 de massa renal. 

Deste modo, os resultados deste estudo sugerem que em ratos Wistar com redução de 

5/6 de massa renal, o tratamento com o AC, durante seis meses, pode ter alguns efeitos 

benéficos na progressão da doença renal ao diminuir a gravidade da insuficiência renal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho conseguiu-se induzir uma lesão renal através da redução de 5/6 de 

massa renal, demonstrada pelo aumento da concentração sérica de ureia, de creatinina, de 

potássio e de fósforo, pelo aumento da excreção urinária de proteínas e, por último, pela 

diminuição da depuração de creatinina. A anemia associada à DRC também foi demonstrada 

neste trabalho, através da diminuição do número total de eritrócitos e do valor do 

microhematócrito. Apesar de os animais tratados com o AC apresentarem alterações nos 

parâmetros da função renal e anemia, quando comparados com os animais não tratados 

observam-se ligeiras diferenças, embora não sejam estatisticamente significativas. O que 

sugere que o AC pode ter efeitos benéficos na DRC. No entanto, será necessário realizar mais 

estudos, nomeadamente avaliar o efeito do AC no desenvolvimento de fibrose renal, para 

podermos comprovar os possíveis efeitos benéficos do AC na progressão da DRC. 
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