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RESUMO 

 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública devido a sua alta prevalência e 

incidência mundial, e está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 2, ambos levando à hiperglicemia. A manutenção 

da hiperglicemia por longos períodos é responsável pelo desenvolvimento de complicações 

microvasculares e macrovasculares, desencadeadas principalmente pelo estresse glico-

oxidativo, caracterizado pelo aumento na formação de produtos finais de glicação avançada 

(AGE). A pentoxifilina, um derivado de metilxantina que atua como um inibidor não-seletivo 

de fosfodiesterases, tem sido utilizada para o tratamento da claudicação intermitente. No 

entanto, estudos pré-clínicos indicam que a pentoxifilina é eficaz na promoção de melhorias na 

resistência à insulina e complicações associadas à obesidade. O objetivo deste estudo foi avaliar 

os efeitos do tratamento com pentoxifilina em camundongos submetidos ao modelo de 

obesidade e resistência à insulina, com ênfase nas alterações de parâmetros fisiometabólicos, 

biomarcadores do estresse glico-oxidativo e da inflamação. Camundongos machos C57BL-6J 

foram alimentados durante 14 semanas com dieta padrão (P; 3,85 kcal/g, 4% lipídeos) ou com 

dieta hiperlípidica/hipercalórica (HL; 5,40 kcal/g; 35% de lipídeos). A partir da 7ª semana 

foram iniciados os tratamentos diários (i.p.) com veículo (salina 0,85%; grupos P e HL) ou com 

pentoxifilina (50 mg/kg; grupo HPTX), durante as próximas 7 semanas. Peso corporal e 

ingestão alimentar foram monitorados semanalmente. Nas 12ª e 13ª semanas foram realizados 

o teste de tolerância à glicose oral (TTGO) e o teste de tolerância à insulina (ITT), 

respectivamente. Na 14ª semana, os animais foram anestesiados, e em seguida, metade dos 

animais de cada grupo recebeu insulina (3,8 U/kg, i.p) e a outra metade recebeu salina e, após 

10 minutos dos respectivos estímulos, amostras de sangue foram coletadas por punção cardíaca 

(obtenção de plasma) e foram removidos, pesados e congelados os tecidos adiposos brancos, o 

tecido adiposo marrom interescapular (iTAM) e o músculo esquelético gastrocnemius para o 

estudo das alterações na fosforilação de AKT (Ser-473), bem como o fígado e rins para diversas 

análises: (i) marcadores bioquímicos plasmáticos; (ii) biomarcadores inflamatórios no soro e 

rim (TNF-α, IL-6 e MCP-1); (iii) hormônios no soro (insulina, leptina e resistina); (iv) 

atividades das enzimas antioxidantes, superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa 

peroxidase (GSH-Px) em fígado e rim, e paraoxonase 1 (PON 1) no plasma; (v) estimativa dos 

AGEs fluorescentes e (vi) substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em plasma, 

fígado e rim; (vii) conteúdo de triacilgliceróis no fígado e rim; (viii) nos rins foram realizadas 

análises histológicas e determinados os níveis proteicos do receptor de AGEs (RAGE), 

marcadores de apoptose (BAX e caspase-3), marcador de inflamação (NF-𝜅B), componentes 

relacionados à detoxificação de AGEs (GLO 1 e AGE-R1), sensores metabólicos (PGC-1α e 

AMPK) e do fator de transcrição de enzimas antioxidantes (NRF 2); (ix) por fim, no iTAM 

foram analisados componentes do programa termogênico (PGC-1α, AMPK, NRF 2, SIRT 1, 

UCP 1) e do marcador de inflamação (NF-𝜅B). Em comparação aos animais do grupo P, 

animais HL apresentaram: aumento no ganho de peso corporal e nas massas de tecidos 

adiposos, fígado e rim; aumento no conteúdo de triacilgliceróis no fígado e rim; aumento nos 

níveis de marcadores do estresse glico-oxidativo (TBARS e AGEs no plasma, fígado e rim); 

redução nas defesas antioxidantes endógenas (SOD, CAT, GSH-Px e PON 1); apresentaram 

intolerância à glicose, redução da sensibilidade à insulina e nos níveis de fosforilação de AKT 

estimulada por insulina nos tecidos adiposos e no músculo esquelético gastrocnemius; aumento 

nos níveis séricos de insulina, leptina, resistina, MCP-1 e TNF-α. Nos rins de animais HL, 

houve aumento na área glomerular; aumento nos níveis renais de MCP-1, TNF-α e IL-6; 

aumento nos níveis proteicos de RAGE, NF-𝜅B, BAX e caspase-3 clivada; redução nos níveis 

proteicos de NRF 2, AGE-R1 e nos níveis proteicos/fosforilação de AMPK (Thr 172), mas não 

observou-se  alteração em GLO 1. No iTAM de animais HL, houve diminuição nos níveis de 



 

 
 

SIRT 1 e nos níveis de fosforilação de AMPK, e aumento nos níveis de PGC-1α, UCP 1 e NF-

κB, quando comparados aos animais do grupo P. Animais HPTX apresentaram menor ganho 

de peso corporal e menores massas dos tecidos adiposos, fígado e rim; redução no conteúdo de 

triacilgliceróis no fígado de rim; atenuação nas alterações morfológicas renais promovidas pela 

ingestão de dieta hiperlipídica; redução nos níveis dos biomarcadores do estresse glico-

oxidativo (TBARS e AGEs no plasma, fígado e rim), bem como aumento nas atividades de 

enzimas antioxidantes (SOD, CAT, GSH-Px e PON 1). O tratamento com pentoxifilina 

melhorou a tolerância à glicose, aumentou a sensibilidade à insulina e os níveis de fosforilação 

de AKT estimulada por insulina nos tecidos adiposos e no músculo esquelético gastrocnemius, 

além de reduzir os níveis séricos de insulina e leptina. Avanços foram conquistados na 

compreensão das ações protetoras da pentoxifilina nos rins de animais alimentados com dieta 

hiperlipídica, incluindo a redução de biomarcadores inflamatórios (TNF-α, MCP-1 e IL-6) e 

nos níveis proteicos de RAGE, BAX, caspase-3 e NF-𝜅B, e aumento nos níveis de fosforilação 

de AMPK (Thr 172); e em relação aos componentes de detoxificação de AGEs, animais HPTX 

apresentaram aumento nos níveis proteicos de GLO 1 e redução de AGE-R1. No iTAM de 

animais HPTX, houve o aumento nos níveis proteicos de componentes do programa 

termogênico (NRF 2, SIRT 1, UCP 1) e redução do NF-κB. Em conjunto, os achados deste 

estudo apresentam evidências pré-clínicas que podem futuramente contribuir para o 

reposicionamento da pentoxifilina como uma opção para o tratamento da obesidade, diabetes 

mellitus e complicações associadas, com ênfase nas complicações renais. 

 

Palavras-chave: obesidade; resistência à insulina; diabetes mellitus; estresse glico-oxidativo; 

pentoxifilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

 

Obesity is considered a public health problem due to its increased prevalence and incidence 

worldwide, and is one main risk factor for the development of insulin resistance and type 2 

diabetes mellitus, both leading to hyperglycemia. The maintenance of hyperglycemia for long 

periods is responsible for the onset of microvascular and macrovascular complications, mainly 

triggered by glycoxidative stress, characterized by the increased generation of advanced 

glycation end products (AGEs). Pentoxifylline, a methylxanthine derivative that acts as a non-

selective inhibitor of phosphodiesterases, has been used for the treatment of intermittent 

claudication. However, preclinical studies indicate that pentoxifylline is effective in promoting 

improvements in insulin resistance and complications associated with obesity. The objective of 

this study was to investigate with emphasis in the changes in physiometabolic parameters, 

biomarkers of glyco-oxidative stress and inflammation of mice under an experimental model 

of high-fat diet-induced obesity and treated with pentoxifylline. C57BL-6J male mice were fed 

a standard diet (P; 3.85 kcal/g, 4% lipids) or a high-fat/hypercaloric diet (HFD, 5.40 kcal/g, 

35% lipid) for 14 weeks. Daily treatments (i.p.) were performed with vehicle (0.85% saline, P 

and HL groups) or with pentoxifylline (50 mg/kg, HPTX group) from the 7th week, during the 

next 7 weeks. Body weight and food intake were monitored weekly. At 12th and 13th weeks, the 

oral glucose tolerance test (OGTT) and the insulin tolerance test (ITT) were performed, 

respectively. At the 14th week, the animals were anesthetized, and then, half of the animals from 

each group received insulin (3.8 U/kg, i.p.) and the other half received saline and, after 10 

minutes of the respective stimulus , blood samples were collected by cardiac puncture (to obtain 

plasma), white adipose tissues, interscapular brown adipose tissues (iBAT) and skeletal muscles 

gastrocnemius were removed, weighed and frozen for the study of the changes in the 

phosphorylation of AKT (Ser-473) as well as liver and kidneys for several analyzes: (i) plasma 

biochemical markers; (ii) serum and renal inflammatory biomarkers (TNF-α, IL-6 and MCP-

1); (iii) serum hormonal (insulin, leptin and resistin); (iv) activities of antioxidant enzymes 

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) in liver and 

kidney, and paraoxonase 1 (PON 1) in plasma; (v) estimation of fluorescent AGEs and (vi) 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in plasma, liver and kidney; (vii) 

triacylglycerol content in liver and kidney; (viii) in the kidneys were performed histological 

analysis and determined the protein levels of the AGE receptor (RAGE), markers of apoptosis 

(BAX and caspase-3), inflammation marker (NF-𝜅B), components related to the detoxification 

of AGEs (GLO 1 and AGE-R1), metabolic sensors (PGC-1α and AMPK) and transcription 

factor for antioxidant enzymes and GLO 1 (NRF 2); (ix) finally, in the iBAT were analyzed 

components of the thermogenic program (PGC-1α, AMPK, NRF 2, SIRT 1, UCP 1) and the 

inflammation marker (NF-κB). In comparison to P animals, HL animals showed: increase in 

body weight gain and in the weights of adipose tissues, liver and kidney; increased levels of 

glycoxidative stress markers (TBARS and AGEs in plasma, liver and kidney); increased content 

of triacylglycerols in liver and kidney; reduction in endogenous antioxidant defenses (SOD, 

CAT, GSH-Px, and PON 1); HL animals showed glucose intolerance, reduced insulin 

sensitivity and phosphorylation levels of insulin-stimulated AKT in adipose tissues and skeletal 

muscle gastrocnemius; increased serum insulin, leptin, resistin levels; and increased renal TNF-

α and MCP-1 levels. In the kidneys of HL animals, there was an increase in the glomerular area; 
increased renal levels of MCP-1, TNF-α and IL-6;  increase in the protein levels of RAGE, NF-

𝜅B, BAX and cleaved caspase-3, and reduction in the protein levels of NRF 2, AMPK protein 

levels/phosphorylation (Thr 172) and AGE-R1, however there was no change in GLO 1. In 

iBAT of HL animals, there was a reduction in the levels of SIRT 1 and in the AMPK 

phosphorylation, and an increase in the levels of PGC-1α, UCP 1 and NF-κB, when compared 

to P animals. HPTX animals had lower body weight gain, minor weights of adipose tissues, 



 

 
 

liver and kidney, attenuation in renal morphological alterations caused by the ingestion of high-

fat diet, as well as reduction in biomarkers of glycoxidative stress (TBARS and AGEs in 

plasma, liver and kidney), increases in the activities of antioxidant enzymes (SOD, CAT, GSH-

Px and PON 1). The treatment with pentoxifylline improved the insulin sensitivity, increased 

glucose tolerande and the phosphorylation levels of insulin-stimulated AKT in adipose tissues 

and skeletal muscle gastrocnemius, as well as reducing serum insulin and leptin levels. 

Advances were achieved in the understanding of the protective actions of pentoxifylline in 

kidneys of animals fed a high-fat diet, including reduction of inflammatory biomarkers (TNF-

α, MCP-1 and IL-6) and protein levels of the receptor RAGE, BAX, caspase-3 and NF-κB, and 

increase in AMPK phosphorylation levels (Thr 172); about AGE detoxification-related 

components, HPTX animals showed increased GLO 1 protein levels and reduced AGE-R1. 

There was an increase in the protein levels of NRF 2, SIRT 1 and UCP 1, and reduction of NF-

κB in iBAT of HPTX animals. Taken together, the findings of this study indicate preclinical 

evidence that may contribute, in the future, to repositioning pentoxifylline as an option for the 

treatment of obesity, diabetes mellitus and associated complications, with emphasis on renal 

complications. 

 

Keywords: obesity; insulin resistance; diabetes mellitus; glycoxidative stress; pentoxifylline. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O desequilíbrio energético entre a quantidade de calorias consumidas e a quantidade de 

calorias gastas em geral contribui para a instalação do excesso de peso corporal e da obesidade 

(SAMPLE et al., 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). Nas últimas décadas 

houve uma grande mudança no padrão alimentar da população em geral, que substituiu a 

alimentação tradicional, constituída principalmente por cereais, verduras e carnes, por 

alimentos ultraprocessados, ricos em energia e gorduras saturadas. Outro componente 

comportamental é a atividade física, condicionado também por fatores socioeconômicos e 

culturais, onde adotou-se um estilo de vida sedentário, inclusive nas muitas formas de trabalho, 

lazer e tipos de transporte (VANDEVIJVERE et al., 2015). Além destes fatores, a obesidade 

tem outras causas que incluem os fatores genéticos e fisiológicos (ALBUQUERQUE et al., 

2017). 

Atualmente, a obesidade é considerada um problema de saúde pública devido a sua alta 

prevalência e incidência mundiais. Pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO, World Health Organization) indica que o número de casos de obesidade ao redor do 

mundo quase triplicou nos últimos 40 anos. Em 2016, a WHO estimou que 1,9 bilhão de adultos 

tinham sobrepeso, sendo que destes mais de 650 milhões eram obesos. Vale ressaltar o drástico 

aumento de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, de 4% em 1975 para cerca de 

18% em 2016; 41 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos encontram-se neste contexto 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). De acordo com dados do Ministério da Saúde, 

nos últimos 10 anos no Brasil houve um aumento de 26% nos casos de indivíduos com excesso 

de peso e de 60% com obesidade (BRASIL, 2018). 

A obesidade é um fator de risco para diversas patologias e comorbidades, incluindo 

síndrome metabólica, doença renal crônica (DRC), doença cardiovascular, diabetes mellitus 

(DM) tipo 2, certos tipos de câncer, doença hepática gordurosa não alcóolica (nonalcoholic 

fatty liver disease, NAFLD), dentre outros. Além disso, as consequências psicológicas devido 

ao estigma ou discriminação do elevado peso corporal estão associadas à depressão, ansiedade 

e bulimia (WILLIAMS et al., 2015). Para a sociedade, estas doenças associadas à obesidade 

exigem altos gastos com saúde pública, e ainda acarretam na perda de qualidade de vida e 

redução no crescimento econômico (TREMMEL et al., 2017).  

Diante disso, a prevenção e o tratamento da obesidade são cruciais. Na clínica, a terapia 

nutricional é comumente utilizada (dietas hipocalóricas e atividade física), em conjunto com o 

uso de fármacos que controlam o apetite e/ou alteram a absorção de nutrientes (MONTEIRO, 
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2014). Em adição, produtos de origem natural também têm sido utilizados como suplemento 

alimentar para contribuir na perda de peso; dentre estes, podemos citar as metilxantinas 

(cafeína, teobromina, teofilina), que tem apresentado um crescente interesse em pesquisas 

visando a comprovação da sua eficácia na promoção de perda de peso corporal (CARRAGETA 

et al., 2018).  

A pentoxifilina é um derivado de metilxantina e tem sido utilizada na clínica para o 

tratamento dos sintomas associados à claudicação intermitente (RALL, 1990). No entanto, 

evidências recentes indicam efeitos benéficos deste fármaco em diversas desordens metabólicas 

(ZHANG et al., 2004; ACEDO et al., 2015, ARCARO et al., 2018). Diante das diversas 

propriedades farmacológicas da pentoxifilina em potencial, esta torna-se um interessante 

candidato para o reposicionamento de fármacos, uma proposta da indústria farmacêutica para a 

descoberta de novos usos terapêuticos de medicamentos já prescritos, visando redução de 

riscos, tempo e gastos com o desenvolvimento de pesquisas (KHANAPURE; CHUKI; DE 

SOUSA, 2014).  

Apesar de novos compostos terem sido recentemente identificados para o tratamento da 

obesidade, as opções farmacológicas permanecem ainda bastante limitadas (MONTEIRO, 

2014). Assim, torna-se importante a investigação das ações da pentoxifilina quanto ao seu 

potencial anti-obesogênico e quanto a sua efetividade na prevenção/tratamento de complicações 

associadas. Utilizando um modelo experimental de obesidade e resistência à insulina induzido 

por dieta hiperlipídica em camundongos, podemos contribuir com evidências para o 

reposicionamento da pentoxifilina. O modelo experimental escolhido tem sido utilizado por 

muitos estudos pré-clínicos, uma vez que mimetiza a fisiopatologia e as comorbidades da 

obesidade em humanos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Tecidos adiposos branco e marrom  

O tecido adiposo é um órgão central na regulação da homeostase energética no 

organismo. Em comparação a outros órgãos e tecidos do corpo, o tecido adiposo apresenta a 

capacidade única de armazenamento do excesso de energia na forma de triacilgliceróis nos 

adipócitos (LUO; LIU, 2016).  

Há dois principais tipos de tecidos adiposos. O tecido adiposo branco (TAB) é 

especializado no armazenamento de energia na forma de triacilgliceróis (GESTA; TSENG; 

KAHN, 2007), e o tecido adiposo marrom (TAM) tem papel fundamental no controle da 

temperatura corporal, além de influenciar no peso corporal, pois faz a conversão de energia 

química de biomoléculas, principalmente ácidos graxos e glicose, em energia térmica (CELI; 

LE; NI, 2015). O TAB pode diferenciar-se em TAM, formando o tecido adiposo bege pelo 

processo conhecido como browning, e tem como uma das principais características o aumento 

na expressão da proteína desacopladora 1 (UCP 1) e do coativador-1 alfa do receptor ativado 

por proliferadores de peroxissoma gama (PGC-1α) (MONTANARI; POŠĆIĆ; COLITTI, 

2017). 

Nos seres humanos, o TAB localizado ao redor de órgãos internos é subdividido em 

dois tipos de depósitos de gordura, o TAB subcutâneo e o TAB visceral. O TAB visceral está 

localizado preferencialmente na cavidade abdominal e encontra-se intimamente associado às 

complicações metabólicas, tais como resistência à insulina e DM tipo 2. Extrapolando para a 

anatomia em roedores, parte do TAB visceral em humanos é considerado o TAB epididimal 

(eTAB) nos roedores machos, localizado ao redor dos testículos, enquanto que o TAB 

subcutâneo (sTAB) está localizado na região posterior inguinal (CHOE et al., 2016). Em 

camundongos, o TAM localiza-se principalmente na região interescapular (iTAM) (CANNON; 

NEDERGAARD, 2004); já em humanos, é encontrado em maiores quantidades em recém-

nascidos, sendo substituído por TAB com o envelhecimento (CHOE et al., 2016).  

O TAM possui alta concentração de mitocôndrias que expressam a proteína UCP 1, 

presente na membrana interna da mitocôndria como componente da cadeia transportadora de 

elétrons. A UCP 1 tem a função de dissipar, na forma de calor, o gradiente eletroquímico de 

prótons gerado pela cadeia transportadora de elétrons, via processo denominado termogênese 

(CANNON; NEDERGAARD, 2004; TOWNSEND; TSENG, 2012). A ativação do TAM após 

exposição a um ambiente frio, ocorre através do sistema nervoso simpático, com a liberação de 
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noradrenalina que, ao se ligar nos receptores β-adrenérgicos, ativa vias de sinalização 

intracelulares que culminam no aumento dos níveis intracelulares de adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico (AMPc). Este segundo mensageiro é o responsável por ativar a proteína 

quinase dependente de AMPc (PKA), que fosforila e ativa a enzima lipase hormônio sensível 

(LHS), responsável por hidrolisar os estoques intracelulares de triacilgliceróis em ácidos graxos 

livres (AGL), os quais são transportados para a matriz mitocondrial e oxidados via β-oxidação. 

A oxidação destes lipídeos no TAM é um dos principais indutores da termogênese. A ativação 

de PKA também estimula a transcrição de UCP 1 pela ativação do fator de transcrição CREB 

(proteína de ligação responsiva ao AMPc) e da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK 

p38); CREB liga-se a região promotora do gene UCP 1, denominado de elemento regulador do 

AMPc (CRE), enquanto a jusante MAPK p38 fosforila PGC-1α e sua translocação para o núcleo 

aonde estimulará a expressão de UCP 1 (TOWNSEND; TSENG, 2012). 

Outro mecanismo promotor da termogênese ocorre pelo estímulo à biogênese 

mitocondrial, ativado por estresse celular ou em resposta a estímulos ambientais (BHATTI, 

BHATTI; REDDY, 2017). A formação de novas mitocôndrias ocorre principalmente via 

coativador PGC-1α, pela interação com diversos fatores de transcrição, dentre eles o fator 

nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2 (NRF 2) o responsável pela transcrição de genes cujo 

produtos proteicos são necessários para a regulação da biogênese mitocondrial, respiração 

celular, β-oxidação de ácidos graxos, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa (BHARGAVA; 

SCHNELLMANN, 2017). Em condições de restrição calórica e exercício físico ocorre o 

aumento do conteúdo de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+) nos tecidos, ativando 

assim a a sirtuína 1 (SIRT 1), e o aumento na relação AMP/ATP (adenosina 

monofosfato/adenosina trifosfato) ativando a proteína quinase ativada por adenosina 

monofosfato (AMPK). AMPK e SIRT 1 são dois importantes sensores metabólicos reguladores 

da biogênese mitocondrial e da termogênese, via fosforilação e desacetilação do PGC-1α, 

respectivamente (BHATTI; BHATTI; REDDY, 2017). 

 

2.2 Adipocinas 

O tecido adiposo também desempenha função endócrina e moduladora da resposta 

imune, uma vez que produz e secreta moléculas bioativas denominadas adipocinas. As 

adipocinas são classificadas como hormônios, fatores de crescimento, fatores angiogênicos e 

citocinas (PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). A disfunção do tecido adiposo observada na 

obesidade culmina em desregulação na produção e secreção das adipocinas, podendo contribuir 
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para a patogênese das complicações relacionadas à obesidade (OUCHI et al., 2011). Dentre as 

principais adipocinas que tipicamente participam da instalação da obesidade e de doenças 

metabólicas, podemos citar a leptina, fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-6 (IL-

6), resistina e proteína quimiotática de monócito do tipo 1 (MCP-1 ou CCL2). Embora em 

menor quantidade, o tecido adiposo também produz e secreta adipocinas anti-inflamatórias, tais 

como adiponectina, IL-10 e SFRP5 (frizzled-related protein 5) (OUCHI et al., 2011). 

As adipocinas atuam de forma parácrina, autócrina e endócrina, influenciando na 

secreção de outras citocinas e quimiocinas, fatores hormonais e de crescimento, além de 

interferir nas ações de insulina e no metabolismo de lipídeos e glicose (PEREIRA; ALVAREZ-

LEITE, 2014); suas ações são mediadas principalmente pela ligação aos seus respectivos 

receptores de membrana, presente nas células-alvo, e desencadeando vias de sinalização 

intracelulares (LUO; LIU, 2016).  

A leptina é um hormônio produzido predominantemente pelo tecido adiposo branco em 

relação proporcional e direta à massa corporal (PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). 

Pequenas elevações nos níveis circulantes de leptina promovem redução da ingestão alimentar 

e consequentemente do gasto energético, através da ligação em seu receptor altamente expresso 

no núcleo arqueado do hipotálamo, um centro primário de controle do apetite (GRUZDEVA et 

al., 2019; PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). Os receptores de leptina também são 

expressos em outros tecidos, tais como pulmão, fígado, baço, rins, glândula adrenal e tecidos 

reprodutivos (HARRIS, 2014). No entanto, na obesidade, apesar do aumento nas concentrações 

plasmáticas de leptina (hiperleptinemia), o seu efeito anoréxico está diminuído devido ao 

desenvolvimento de resistência à leptina (KNIGHT et al., 2010), podendo estar relacionado a 

defeitos no receptor da leptina, na sinalização intracelular ou à diminuição do transporte de 

leptina pela barreira hematoencefálica (GRUZDEVA et al., 2019; PEREIRA; ALVAREZ-

LEITE, 2014). O tratamento de pacientes obesos com leptina não é capaz de promover a perda 

de peso corporal, devido a maioria destes indivíduos exibirem resistência à leptina. No entanto, 

medicamentos que melhoram a sensibilidade à leptina são potenciais alvos de estudo no 

tratamento da obesidade (PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). 

A resistina é um hormônio conhecido por promover resistência à insulina e inflamação 

(PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). Estudos apontam que a síntese de resistina em roedores 

ocorre de forma restrita nos adipócitos, enquanto que em humanos é produzida principalmente 

por macrófagos e monócitos (OUCHI et al., 2011). Os mecanismos de ação da resistina ainda 

não estão totalmente elucidados. Os prováveis receptores da resistina são um fragmento da 

decorina e o receptor do tipo toll-like-4 (TLR-4), sendo os principais órgãos-alvo o fígado, o 
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tecido adiposo e o músculo esquelético (PEREIRA; ALVAREZ-LEITE, 2014). O tratamento 

de adipócitos 3T3-L1 com resistina atenuou a ativação de várias proteínas da via de sinalização 

da insulina, dentre elas a fosforilação do receptor de insulina (IR), a fosforilação do substrato 

de receptor de insulina 1 (IRS-1), a ativação da fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) e a ativação 

da proteína quinase B (PKB ou AKT). Além disso, o tratamento com resistina marcadamente 

estimula a expressão gênica do supressor da sinalização de citocinas 3 (SOCS-3), um conhecido 

inibidor da sinalização de insulina (STEPPAN et al., 2005). A resistina também induz a 

transcrição de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-6, TNF-α e MCP-1, via ativação de 

fatores de transcrição, incluindo o fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), bem como via 

ativação da proteína ativada por MAPK p38 (CODONER-FRANCH; ALONSO-IGLESIAS, 

2015). Como os níveis de resistina estão elevados em vários modelos animais de obesidade, ela 

é uma adipocina alvo para os estudos de descoberta de fármacos sensibilizadores das ações da 

insulina com potencial para o tratamento do DM associado à obesidade (SCHWARTZ; 

LAZAR, 2011). 

 

2.3 Obesidade e resistência à insulina 

A obesidade está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da 

resistência à insulina e do DM tipo 2, onde cerca de 90% dos casos de DM é atribuído ao 

excesso de peso corporal (HOSSAIN; KAWAR; EL NAHAS, 2007). A resistência à insulina 

caracteriza-se pela redução da capacidade dos tecidos sensíveis à insulina de regularem a 

homeostase do metabolismo energético quando o hormônio é secretado em níveis normalmente 

suficientes. A combinação entre dislipidemia e a progressão da hiperglicemia devido ao 

estabelecimento da resistência à insulina favorece a disfunção das células β pancreáticas, com 

progressiva deterioração de sua função e promoção de apoptose celular, tornando-as incapazes 

de secretar quantidades adequadas do hormônio. Diante disso, instala-se definitivamente o 

quadro de DM tipo 2 (CEFALU, 2001). 

O acúmulo de lipídeos nos tecidos adiposos ocorre pela combinação entre a ingestão 

excessiva de calorias e o estilo de vida sedentário, causando assim a deposição do excesso de 

energia nos adipócitos na forma de triacilgliceróis, com subsequente hipertrofia adipocítica 

(SAMPLE et al., 2015). A expansão do tecido adiposo impede o suprimento local de oxigênio 

de forma adequada, gerando focos de hipóxia e consequentemente ocorre a ativação de vias de 

estresse intracelular e a liberação de fatores proteicos, incluindo MCP-1, que exerce atividade 

quimioatrativa dos macrófagos M1. Estes macrófagos exibem fenótipo pró-inflamatório, 
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secretando citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-6 que, por sua vez, desencadeiam resposta 

inflamatória (LUCA; OLEFSKY, 2008; SALTIEL; OLEFSKY, 2017). Estas citocinas pró-

inflamatórias encontram-se associadas a efeitos inibitórios sobre a via de sinalização da insulina 

(HOTAMISLIGIL; SHARGILL; SPIEGELMAN, 1993; REHMAN; AKASH, 2016). 

Em adipócitos e células musculares, o disparo da via de sinalização do TNF-α leva à 

ativação das proteínas quinases Ikappa quinase beta (IKKβ) e c-Jun N-terminal quinase (JNK), 

que promovem a fosforilação de IRS-1 em resíduos de serina, prejudicando a ativação da AKT 

2 que, por sua vez, não estimula a translocação das vesículas contendo os transportadores de 

glicose do tipo 4 (GLUT 4) para as membranas plasmáticas das células na musculatura 

esquelética e tecidos adiposos, deste modo prejudicando a captação de glicose. O 

comprometimento desta via é um importante indicador da instalação de resistência à insulina 

nos tecidos periféricos, culminando no aumento dos níveis circulantes de glicose (SAMUEL; 

SHULMAN, 2012; PETERSEN; SHULMAN, 2018). Além disso, o TNF-α estimula a lipólise 

dos triacilgliceróis nos adipócitos, liberando AGL na circulação. Os AGL saturados podem se 

ligar ao receptor TLR 4 e assim ativar a via JNK/IKKβ/NF-𝜅B em macrófagos, adipócitos, 

células musculares e hepatócitos. A ativação da proteína IKKβ promove a degradação do IκB 

e consequentemente a dissociação do complexo IκB/NF-𝜅B no citoplasma, permitindo a 

translocação do fator de transcrição NF-𝜅B até o núcleo da célula, evento este que culmina no 

aumento da transcrição de citocinas pró-inflamatórias (SAMUEL; SHULMAN, 2012; 

PETERSEN; SHULMAN, 2018). Deste modo, estabelece-se um círculo vicioso que agrava o 

status inflamatório sistêmico (MAURY; BRICHARD, 2010). 

Os AGL gerados a partir da lipólise dos triacilgliceróis armazenados nos adipócitos ou 

aqueles provenientes da dieta como produtos da hidrólise de triacilgliceróis presentes em 

quilomícrons, lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) ou lipoproteína de densidade 

intermediária (IDL), podem ser esterificados em triacilgliceróis e acumularem-se em outros 

órgãos e tecidos não adiposos, incluindo rins, músculo esquelético, fígado, coração e pâncreas 

(MAURY; BRICHARD, 2010; SAMUEL; SHULMAN, 2012). Este acúmulo ectópico de 

lipídeos, especialmente no músculo esquelético e no fígado, órgãos importantes na manutenção 

da homeostase da glicose, também contribui para a instalação da resistência insulínica, 

principalmente via formação de metabólitos de triacilgliceróis, incluindo o diacilglicerol e a 

ceramida. Diacilglicerol e ceramidas são intermediários lipídicos também conhecidos por 

atuarem como segundos mensageiros em vias de sinalização intracelulares. Estes metabólitos 

podem ser provenientes dos depósitos intracelulares de lipídeos, sendo sua concentração 

modulada pelas enzimas ATGL (adipose triglyceride lipase) e PNPLA3 (patatin-like 
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phospholipase domain-containing protein 3), ou podem ainda ser sintetizados a partir dos AGL 

que, ao alcançarem o citoplasma das células, são rapidamente esterificados com coenzima A, 

gerando moléculas de acil-CoA graxo. As moléculas de acil-CoA graxo são sucessivamente 

transferidas para uma molécula de glicerol-3-fosfato para formar os triacilgliceróis, ou também 

as moléculas de acil-CoA graxo podem ser esterificadas com a esfingosina, tendo como produto 

final moléculas de ceramida (SAMUEL; SHULMAN, 2012). Diacilglicerol e ceramida atuam 

como moduladores alostéricos positivos da proteína quinase C (PKC) e/ou IKKβ e JNK 

quinases, e estas quinases ativadas causam inibição da cascata de sinalização de insulina 

(CASTRO et al., 2014; STINKENS et al., 2015). 

A família da PKC compreende um grupo de 10 isoenzimas que são classificadas em três 

grupos, de acordo com a sua estrutura e característica de ativação. As PKCs convencionais 

(cPKC: PKC, PKCI, PKCII e PKC) requerem para a sua ativação cálcio e diacilglicerol. 

As PKCs “novas” (nPKC: PKC, PKCε, PKC e PKC) requerem apenas o diacilglicerol. As 

PKCs atípicas (aPKC: PKC e PKC) não requerem cálcio, nem o diacilglicerol (MIYAKE et 

al., 2009).  

A ativação de nPKCs, mediada por diacilglicerol, culmina em inibição da sinalização 

da insulina. Estudos indicam que a resistência à insulina induzida por lipídeos no músculo 

esquelético conta com a ativação de PKC, enquanto que no fígado envolve a participação da 

isoforma PKCε. A PKC está associada com a promoção de aumento na fosforilação inibitória 

de IRS-1, em resíduo de serina-1101, prejudicando a fosforilação estimulatória em resíduos de 

tirosina. A PKCε inibe a cascata de sinalização da insulina via fosforilação de IR em resíduo 

de treonina-1160 (inibitória), presente no domínio tirosina quinase do IR (SAMUEL; 

SHULMAN, 2012; PETERSEN; SHULMAN, 2018). 

Estudos sobre a resistência à insulina induzida por ceramidas no músculo esquelético 

enfatizam como mecanismo primário sua ação inibitória sobre a proteína quinase AKT 2, seja 

por aumentar a ativação da proteína fosfatase A2 (PPA2) ou por impedir a ativação da AKT 2 

estimulada pela insulina. Normalmente, PKC e AKT 2 encontram-se associadas 

intracelularmente, mas se dissociam após o estímulo à sinalização da insulina; ceramidas agem 

prejudicando essa dissociação. Assim, a não ativação da AKT 2 limita a translocação de 

vesículas contendo GLUT 4 para a membrana plasmática, resultando em menor captação de 

glicose no músculo esquelético. No fígado, ceramidas também inibem a AKT 2 via PPA2 e 

PKC Além disso, também podemos citar que a inibição da AKT 2 no fígado induz o aumento 
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na expressão de enzimas-chave da gliconeogênese, bem como há uma diminuição na síntese de 

glicogênio hepático (SAMUEL; SHULMAN, 2012; PETERSEN; SHULMAN, 2018). 

Todos estes mecanismos acima descritos promotores de resistência à insulina em 

músculos esqueléticos e fígado que contam com a participação de lipídeos (triacilglicerol e 

ácidos graxos) e seus metabólitos é denominado como lipotoxicidade. Porém, a lipotoxicidade, 

além de causar a resistência à insulina, também contribui para o estabelecimento da disfunção 

de vários órgãos, tal como será descrito no item seguinte (SCHAFFER, 2003; VAN HERPEN; 

SCHRAUWEN-HINDERLING, 2008; STINKENS et al., 2015). 

 

2.4 Lipotoxicidade e disfunção renal 

A lipotoxicidade tem sido associada a diversas doenças ou complicações metabólicas, 

tais como NAFLD, doenças cardiovasculares, disfunção das células β pancreáticas e resistência 

à insulina (STINKENS et al., 2015). Dentre elas também podemos citar a DRC, principal causa 

de morte devido às complicações diabéticas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2017); sabe-se que a obesidade tem papel fundamental e um fator de risco independente na 

instalação desta doença (WANG et al., 2008; SCHWEITZER et al., 2019).  

A DRC é definida como uma anormalidade da estrutura ou da função renal, presente 

por um período igual ou superior a três meses (ISAKOVA et al., 2017). Clinicamente, a DRC 

é caracterizada pela diminuição na velocidade (taxa) de filtração glomerular (TFG; < 60 

mL/min/1,73m) e/ou pelo aumento na excreção urinária de albumina (EUA; > 30 mg/24h) 

(ISAKOVA et al., 2017; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Alterações na 

estrutura renal são caracterizadas pelo acúmulo de componentes de matriz extracelular (MEC), 

tais como colágeno e fibronectina, resultando no espessamento da membrana basal glomerular 

e dos capilares, perda de fenestrações endoteliais, expansão das células mesangiais, hipertrofia 

e perda de podócitos, e esclerose e fibrose glomerulares, levando ao declínio progressivo da 

TGF e aumento da proteinúria, e consequentemente instalação da disfunção renal (Figura 1) 

(MENG et al., 2015; ALICIC; ROONEY; TUTTLE, 2017). 

A fibrose renal é caracterizada pelo acúmulo excessivo de MEC. Estudos indicam que 

os processos iniciais para o estabelecimento de fibrose no rim incluem inflamação e lesões nas 

células do epitélio renal, induzidas principalmente por altos níveis de glicose e AGL circulantes. 

Com a lesão das células epiteliais, ocorre o influxo de células do sistema imune para a 

regeneração dos danos celulares; quando a lesão não pode ser reparada, as células epiteliais 

entram em apoptose celular. No processo de fibrose, as células epiteliais também podem liberar 
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fatores parácrinos, incluindo fator de crescimento transformador-β (TGF-β), fator de 

crescimento de tecido conjuntivo, fator de crescimento fibroblástico, fator de crescimento 

derivado de plaquetas, IL-1, TNF-α, angiotensina II e aldosterona, que são responsáveis por 

ativar os fibroblastos, células responsáveis pela produção de componentes de MEC. O TGF-β 

age em diferentes tipos de células renais, promovendo a proliferação de células mesangiais, 

aumento na produção de MEC ou induzindo a eliminação de células epiteliais tubulares e 

podócitos. Acredita-se que o TGF-β é o principal responsável pela promoção de fibrose no rim, 

principalmente via sinalização da proteína Smad (MENG et al., 2015). 

 

 

 

Figura 1.  Morfologia de um glomérulo renal saudável (A) e glomérulo renal com mudanças estruturais na doença 

renal crônica (DRC) (B). Fonte: ALICIC; ROONEY; TUTTLE, (2017), modificado. 

 

Dentre os principais fatores responsáveis pelo estabelecimento das alterações em nível 

glomerular em condições de disfunção metabólica estão a hiperglicemia e a hipertensão arterial, 

características comumente observadas no DM tipo 2, e que interagem sinergicamente na 

progressão da DRC (REIDY et al., 2014). Em células renais que captam glicose de maneira 

independente de insulina, via transportadores de glicose GLUT 1 e GLUT 2, a hiperglicemia 

crônica induz a formação de lesões glomerulares pela ativação de diversas rotas metabólicas e 

aumento na geração de produtos de glicação avançada (AMORIM et al., 2019). No entanto, 

apesar de a hiperglicemia ser frequentemente associada ao desenvolvimento da DRC, o uso de 

fármacos antihiperglicemiantes não é completamente eficaz na redução da prevalência de DRC 

em indivíduos diabéticos, ou seja, outros mecanismos além da hiperglicemia devem contribuir 

para a DRC (DE BOER et al., 2011).  

O rim é um órgão com alta e contínua demanda de energia, e sua principal fonte de ATP 

ocorre pela β-oxidação de ácidos graxos. Para o suprimento adequado, a captação e utilização 
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de ácidos graxos são intensamente regulados pelas células renais e acredita-se que o 

desiquilíbrio deste processo resulta na sobrecarga lipídica e comprometimento da β-oxidação, 

com consequente acúmulo de lipídeos nos rins (TANG; CAI; DONG, 2016). O acúmulo 

ectópico de lipídeos pode causar alterações estruturais e funcionais em todas as células renais, 

mas principalmente nas células mesangiais, podócitos e células epiteliais do túbulo proximal, 

contribuindo deste modo para a DRC. Nas células tubulares proximais, que possuem uma alta 

demanda de energia e uma capacidade glicolítica relativamente baixa, o estoque excessivo de 

lipídeos favorece a lipotoxicidade, particularmente devido aos danos mitocondriais observados 

nesta região do rim (GAI et al., 2019). Falkevall e colaboradores (2017) demonstraram em 

animais com DM tipo 2 (db/db) induzidos à obesidade com dieta hiperlipídica e em indivíduos 

diabéticos, que o acúmulo de lipídeos na DRC ocorre principalmente nos podócitos, células que 

contribuem na composição da estrutura de filtração glomerular. Os autores demonstraram que 

o fator de crescimento endotelial (VEGF) β é a proteína responsável por regular o transporte de 

ácidos graxos para o interior dos podócitos, e pode estar relacionada com o processo de 

estabelecimento da lipotoxicidade renal. 

A relação entre o acúmulo ectópico de lipídeos no rim e a DRC foi sugerida pela 

primeira vez em 1860, por Rudolf Virchow (VIRCHOW; CHANCE, 1860). Desde então, 

muitos estudos buscam explicar os mecanismos pelos quais os lipídeos causam a disfunção 

renal. Atualmente, na literatura cita-se como fatores contribuintes da lipotoxicidade na DRC o 

aumento na geração de espécies reativas de oxigênio (ERO), a formação exacerbada de 

produtos finais de glicação avançada (AGEs) (que serão discutimos detalhadamente no item 

2.5), disfunção mitocondrial, apoptose e estresse do retículo endoplasmático (RE) (HAUCK; 

BERNLOHR, 2016). 

As células renais apresentam um grande número de mitocôndrias, e desta forma, a 

integridade e a função destas organelas são essenciais para o correto funcionamento dos rins 

(TANG; CAI; DONG, 2016). A disfunção mitocondrial desempenha um papel crítico na 

patogênese das doenças renais (CHE et al., 2013; SZETO et al., 2016), que incluem alterações 

na dinâmica mitocondrial, aumento do estresse oxidativo, e diminuição na biogênese 

mitocondrial e na produção de ATP. Dinâmica mitocondrial é o nome dado ao conjunto dos 

processos de fusão e fissão, através dos quais as mitocôndrias mudam constantemente de forma 

e tamanho, em resposta aos mais diversos sinais celulares. No caso da DRC, ocorre 

principalmente a fragmentação ou fissão mitocondrial (GALVAN; GREEN; DANESH, 2017), 

facilitando a remoção de mitocôndrias danificadas através da sua degradação pelos 

fagolisossomos (mitofagia) (TREWIN; BERRY; WOJTOVICH, 2018). 
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A apoptose ou morte celular programada é ativada por vias extrínseca ou intrínseca 

(mitocondrial). A apoptose que ocorre pela via intrínseca pode ser induzida por ERO, óxido 

nítrico (NO), altas concentrações de cálcio, ceramidas ou ácidos graxos (lipoapoptose). A 

presença destes sinais de estresse intracelular ativa fatores pró-apoptóticos, incluindo a proteína 

X associada a bcl-2 (BAX), responsáveis por induzir a formação do poro de transição de 

permeabilidade, uma estrutura transitória formada na membrana interna da mitocôndria. 

Enquanto a membrana externa da mitocôndria é seletivamente permeável, a membrana interna 

mitocondrial é conhecida por ser praticamente impermeável, garantindo assim que o gradiente 

eletroquímico de prótons seja mantido para a síntese de ATP. A perda dessa impermeabilidade 

após a formação dos poros de transição resulta na liberação de citocromo c da mitocôndria para 

o citoplasma, levando à ativação da caspase-9, responsável por clivar e ativar as caspases 

executoras da apoptose, em particular a caspase-3. A apoptose pela via extrínseca é ativada por 

receptores apoptóticos localizados na superfície celular, incluindo a proteína transmembrana 

tipo II (Fas) e o fator de necrose tumoral 1 (TNF-R1). A ativação destes receptores também 

desencadeia a ativação da caspase-3 e tem como consequência a fragmentação do DNA e a 

disfunção mitocondrial (BAIG et al., 2016).  

O RE é uma organela celular importante para a regulação da homeostase do cálcio, 

metabolismo lipídico e síntese de proteínas. Entre os diversos fatores que induzem a alteração 

na homeostase do RE, causando o estresse do RE, está o excesso de lipídeos. A manutenção do 

funcionamento normal do RE e sobrevivência celular ocorre pela ativação de uma via de 

sinalização intracelular altamente conservada, denominada UPR (unfolded protein response); 

no entanto, a ativação excessiva de UPR ativa vias pró-apoptóticas. Diversos estudos apontam 

que o estresse do RE está envolvido na lipotoxicidade em vários órgãos, culminando em 

apoptose (HAN; KAUFMAN, 2016). Vale ressaltar que o estresse do RE também está 

relacionado à disfunção mitocondrial; com a liberação de cálcio do lúmen do RE e aumento de 

seus níveis no citoplasma, ocorre aumento na captação de cálcio pelas mitocôndrias, induzindo 

a formação de poro de transição de permeabilidade mitocondrial e consequentemente ativação 

da apoptose (DENIAUD et al., 2008). 

 

2.5 Estresse glico-oxidativo no diabetes mellitus e na obesidade 

A hiperglicemia crônica tem um importante papel no estabelecimento e manutenção de 

lesões em vasos sanguíneos, ocasionando complicações macrovasculares (aterosclerose, 

disfunção endotelial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença vascular 
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periférica) ou microvasculares (nefropatia, retinopatia, neuropatia diabéticas) (FOWLER, 

2008). As complicações cardiovasculares e renais são as principais causas de morbidade e 

mortalidade em pacientes diabéticos (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). 

Elevados níveis circulantes de glicose e de ácidos graxos culminam no aumento da 

oxidação destes nutrientes, e posteriormente no fluxo das coenzimas transportadoras de 

elétrons, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (NADH) e dinucleotídeo de flavina e adenina 

(FADH2) para cadeia transportadora de elétrons mitocondrial, aonde pode ocorrer a redução do 

oxigênio molecular (O2) de forma univalente, formando o ânion radical superóxido (•O2
-), 

denominado com ERO primária. Este é o principal mecanismo responsáveis pela geração 

excessiva de ERO nas mitocôndrias (MADONNA; DE CATERINA, 2011; NOWOTNY et al., 

2015). O papel das ERO tem destaque no estabelecimento da disfunção endotelial e de outras 

complicações diabéticas, principalmente em tecidos onde a captação de glicose ocorre de 

maneira independente da insulina, tais como rins, endotélio vascular, retina, pâncreas e fígado 

(TABIT et al., 2010).  

Dentre as ERO, podemos citar as espécies radicalares, em especial o ânion radical 

superóxido (•O2
-), radical hidroxil (•OH), radical peroxil (ROO•) e radical alcoxil (RO•), e as 

espécies não radicalares, que incluem o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ácido hipocloroso 

(HOCl) (Figura 2). O peroxinitrito (ONOO-) é gerado a partir da reação de •O2
- com NO, sendo 

citado como a principal espécie reativa de nitrogênio. As alterações nas funções moleculares e 

celulares como consequência do desequilíbrio entre a produção de oxidantes e a capacidade 

antioxidante culminam em um quadro denominado de estresse oxidativo (SIES, 2015). Os 

sistemas de defesa antioxidante endógenos são representados principalmente pelas enzimas 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GSH-Px) e glutationa 

redutase (GSH-Rd) (Figura 2) (HALLIWELL; GUTTERRIDGE, 2010). Durante o estresse 

oxidativo e condições inflamatórias, a ativação do fator nuclear NRF 2 é responsável por 

estimular a expressão gênica de proteínas antioxidantes, tais como heme oxigenase-1, 

NAD(P)H quinona oxidoredutase-1, SOD2 e CAT (ZHANG; DAVIES; FORMAN, 2015). 
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Figura 2.  Espécies reativas e sistemass antioxidantes. (1) peroxidação lipídica; (2) reação de Haber-Weiss; (3) 

reação de Fenton. CTE: cadeia transportadora de elétrons; Nox: NADPH oxidase neutrofílica; SOD: superóxido 

dismutase; CAT: catalase; GSH: glutationa reduzida; GSH-Px: glutationa peroxidase; GSH-Rd: glutationa 

redutase; GSSG: glutationa oxidada; Vit. E: vitamina E. Fonte: ROMÃO (2016), modificado. 

 

 

A hiperglicemia induz danos teciduais por processos dependentes de aumento 

intracelular de ERO, associado aos seguintes mecanismos: (i) aumento no fluxo de substratos 

pela via dos poliois; (ii) aumento no fluxo de substratos pela via da hexosamina; (iii) formação 

de AGEs; (iv) ativação da PKC via aumento na geração de diacilglicerol (MADONNA; DE 

CATERINA, 2011). 

Com o aumento no fluxo de substratos pela via do poliois, ocorre a redução de glicose 

em sorbitol, catalisada pela enzima aldose redutase, e ocorre oxidação de nicotinamida 

adenosina dinucleotídeo fosfato (NADPH) à NADP+. O sorbitol, por sua vez, é oxidado em 

frutose pela enzima sorbitol desidrogenase, e ocorre redução da nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NAD+) em NADH. O aumento no fluxo de substratos pela via dos poliois 

contribui para o estresse oxidativo por diminuir a disponibilidade de NADPH, importante 

coenzima na regeneração da glutationa em sua forma reduzida (GSH), sendo esta um importante 

antioxidante endógeno (TANG; MARTIN; HWA, 2012; FORBES; COOPER, 2013). Além 

disso, o excesso de NADH serve como substrato para a enzima NADPH oxidase, levando à 

produção de •O2
-. Podemos citar ainda que o aumento na relação NADH/NAD+ leva à inibição 

da enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), enzima chave da via glicolítica 

(TANG; MARTIN; HWA, 2012; FORBES; COOPER, 2013).  

De acordo com modelo proposto por Brownlee (2005), existe uma integração entre os 

processos bioquímicos exacerbados em situações de hiperglicemia, tanto em animais em 
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modelos experimentais de DM quanto em indivíduos diabéticos, bem como em células expostas 

a elevadas concentrações de glicose; tal integração ocorre devido à diminuição na atividade da 

enzima GAPDH; a hiperglicemia é a responsável pela inibição de GAPDH, e vale destacar que 

tal inibição não ocorre quando a superprodução de •O2
- na mitocôndria é prevenida pela ação 

da enzima SOD (DU et al., 2000). Assim, com a inibição de GAPDH, os níveis de todos os 

intermediários da via glicolítica aumentam, incluindo o gliceraldeído-3-fosfato. Com o 

aumento nos níveis de gliceraldeído-3-fosfato, ativam-se dois (dos quatro) processos associados 

a hiperglicemia: ocorre a ativação nos processos que participam da geração de AGEs, uma vez 

que o metilglioxal, principal precursor intracelular na geração de AGEs, é formado a partir de 

gliceraldeído-3-fosfato; ocorre ativação da via clássica de PKC, uma vez que o ativador desta 

proteína é o diacilglicerol, também sintetizado a partir de gliceraldeído-3-fosfato 

(BROWNLEE, 2005). 

Dentre as várias fontes de ERO descritas sob condições de hiperglicemia, destacam-se 

os AGEs, um grupo de compostos heterogêneos envolvidos na patogênese e complicações do 

DM (NOWOTNY et al., 2015). A formação de AGEs ocorre predominantemente pela reação 

não enzimática entre o grupo carbonil de um carboidrato redutor e o grupo amino de uma 

proteína (reação de Maillard), gerando uma base de Schiff, que sofre rearranjo espontâneo em 

uma cetoamina, denominada de produto de Amadori. Entretanto, o produto de Amadori é 

instável, de modo que reações consecutivas ocorrem, levando eventualmente à formação de 

AGEs de maneira irreversível. A formação de AGEs pode ocorrer também pela reação de 

macromoléculas com compostos dicarbonílicos altamente reativos (glioxal, metilglioxal, 3-

deoxiglicosona) gerados durante todos os estágios da reação de Maillard, bem como também a 

partir de intermediários da via glicolítica ou como produtos da auto-oxidação de 

monossacarídeos (glicose, ribose, frutose, gliceraldeído-3-fosfato), a partir da peroxidação 

lipídica ou pela via dos poliois (Figura 3). Tais espécies reativas carbonílicas geram o chamado 

estresse dicarbonílico. A peroxidação lipídica é uma das principais fontes de compostos 

carbonílicos, produzidos quando ERO atacam os ácidos graxos poli-insaturados nas membranas 

biológicas. Dentre os produtos gerados pela peroxidação lipídica estão o malondialdeído e 4-

hidroxi-trans-2-nonenal (OTT et al., 2014). Por fim, AGEs são gerados por uma combinação 

de processos oxidativos e glicativos, de modo que a formação exacerbada destes produtos é 

denominada de estresse glico-oxidativo (NOWOTNY et al., 2015). O potencial prejudicial dos 

AGEs nas complicações diabéticas pode ser resultado da formação de ligações cruzadas entre 

proteínas (crosslinking), principalmente com proteínas da matriz extracelular e proteínas 

circulantes, incluindo hemoglobina e albumina. Tais ligações modificam as estruturas das 
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proteínas e inativam enzimas do metabolismo, contribuindo para a perda de função das 

biomoléculas (ABBAS et al., 2016). Em longo prazo, o acúmulo de AGEs em tecidos contribui 

para as complicações diabéticas e outras patologias, incluindo catarata, doença renal e doença 

de Alzheimer (PASUPULATI; CHITRA; REDDY, 2016). AGEs também podem ser 

encontrados como adutos livres na circulação e na urina. Nesta última situação, derivam da 

proteólise de proteínas in vivo ou da absorção de AGEs dietéticos (exógenos) (GUILBAUD et 

al., 2016). De acordo com Koschinsky e colaboradores (1997), os AGEs exógenos são aqueles 

ingeridos através de alimentos, principalmente alimentos assados e processados. Fatores 

ambientais que incluem dieta, tabagismo e consumo de álcool também influenciam no acúmulo 

de AGEs no organismo (PASUPULATI; CHITRA; REDDY, 2016). 

 

 

Figura 3.  Formação de compostos dicarbonílicos e produtos finais de glicação avançada (AGEs). Fonte: 

NOWOTNY et al. (2015), modificado. 

 

 

Dentre as proteínas plasmáticas alvos de glicação, podemos citar a apolipoproteína B 

(ApoB) que faz parte da constituição da lipoproteína de baixa densidade (LDL). Macrófagos 

possuem maior afinidade em capturar LDL glicada, pois estas são mais suscetíveis às 

modificações oxidativas. Assim, a captação da lipoproteína modificada ocorre via receptores 

scavenger dos macrófagos, culminando na geração das células espumosas, evento fundamental 
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na formação das placas ateroscleróticas (STIRBAN; GAWLOWSKI; RODEN, 2014). Vale 

ressaltar ainda a formação da LDL oxidada (LDL-ox) pelo estresse oxidativo como componente 

importante no desenvolvimento de estágios iniciais da aterosclerose (LEVITAN; VOLKOV; 

SUBBAIAH, 2010). A paraoxonase 1 (PON 1) é uma enzima com atividades esterase e 

lactonase; é sintetizada principalmente no fígado e secretada no plasma, onde circula associada 

a Apo AI e Apo J presentes na lipoproteína de alta densidade (HDL) (MANOLESCU et al., 

2015). A PON 1 apresenta atividade antioxidante, protegendo a LDL contra danos oxidativos 

devido a sua capacidade em hidrolisar peróxidos lipídicos presentes na LDL-ox (MACKNESS; 

MACKNESS, 2013). A atividade da PON 1 também é suscetível a processos glicativos ou 

oxidativos; condições onde é observada diminuição da atividade sérica de PON 1 estão 

associadas ao aumento do estresse oxidativo e maior risco de doenças cardiovasculares 

(CHISTIAKOV et al., 2017). 

Além dos AGEs provocarem alterações na estrutura/função de proteínas, estes também 

podem ativar diferentes vias de sinalização intracelulares, culminando em eventos pró-

oxidantes, pró-inflamatórios e pró-apoptóticos, via a ativação dos receptores de AGEs (RAGE). 

Os RAGE pertencem à superfamília das imunoglobulinas, e têm sido os receptores de AGEs 

mais estudados (OTT et al., 2014). O receptor RAGE consiste em um domínio extracelular e 

outro citoplasmático, sendo este último essencial para o estímulo de várias cascatas de 

sinalização após a interação AGE-RAGE. A ativação de RAGE desencadeia a geração de ERO 

via ativação de NADPH oxidase, exacerbando assim o estresse oxidativo; também aumenta a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias (via PKC-ζ), ativando as cascatas de sinalização da 

proteína MAPK e do NF-𝜅B; e ativa vias fibrogênicas através da ativação da proteína TGF- β 

(PASUPULATI; CHITRA; REDDY, 2016). Por fim, estudos demonstram que a ativação de 

RAGE induz a apoptose via aumento na expressão de BAX, e consequentemente há ativação 

da caspase-3, levando a danos no DNA e disfunção mitocondrial (MAO et al., 2018). 

Em condições fisiológicas, a expressão de RAGE é baixa. No entanto, com a 

inflamação, ocorre um aumento nos níveis deste receptor, pois sua expressão é controlada por 

vários fatores de transcrição pró-inflamatórios, incluindo o NF-𝜅B (BIERHAUS; NAWROTH, 

2009; ROJAS et al., 2017). Este mecanismo pode explicar o fato da expressão de RAGE ser 

maior em tecidos que acumulam AGEs, tais como fígado (YAMAGISHI; MATSUI, 2015) e 

rins (TOMINO; HAGIWARA; GOHDA, 2011). Quando AGEs ligam-se aos receptores RAGE, 

culminando em ativação de NF-𝜅B, há aumento na transcrição não somente das citocinas pró-

inflamatórias, mas também de receptores RAGE (BIERHAUS; NAWROTH, 2009; ROJAS et 

al., 2017).  
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Os receptores de AGEs pertencentes ao complexo AGE-R estão envolvidos na 

sinalização e captação endocítica de proteínas modificadas por AGEs. Este complexo consiste 

em três diferentes componentes, AGE-R1/OST-48, AGE-R2/80K-H, AGE-R3/galactina-3 e 

estão presentes especialmente em monócitos, macrófagos, linfócitos T, células endoteliais, 

células mesangiais, fibroblastos, células musculares lisas e células neuronais (OTT et al., 2014). 

Juntos, AGE-R1 e AGE-R3 participam na detoxificação de AGEs, via degradação intracelular 

de proteínas modificadas por AGEs após endocitose, formando peptídeos de baixo peso 

molecular que podem ingressar na circulação e serem filtrados pelo processo de filtração 

glomerular. Já a interação de AGEs com AGE-R2 desencadeia efeitos adversos nas células, 

incluindo a ativação de vias inflamatórias (PASUPULATI; CHITRA; REDDY, 2016).  

AGE-R1 foi o primeiro componente do complexo AGE-R isolado de 

macrófagos/monócitos, e a princípio denominado como p60 (YANG et al., 1991). Estudos 

posteriores demonstraram que p60 apresentava 95% de similaridade com a proteína OST-48, 

uma subunidade de 48 KDa que faz parte de um complexo de oligossacariltransferase no lúmem 

do RE rugoso, responsável pelo processo de N-glicosilação (LI et al., 1996). Desse modo, foi 

demonstrado que AGE-R1 (ou p60), uma proteína integral de membrana plasmática com um 

segmento simples transmembrânico é homóloga a OST-48, pois representa o domínio N-

terminal desta proteína localizada no RE rugoso (LI et al., 1996). Apesar de AGE-R1 e OST-

48 serem decodificados pelo mesmo gene, DDOST (dolichyl-diphosphooligosaccharide), 

podemos afirmar que OST-48 não é análogo ao AGE-R1 e vice-versa, mas sim a proteína AGE-

R1 contém OST-48. Aonde OST-48 pode apresentar funções distintas, como subunidade chave 

no complexo oligossacariltransferas e também como componente de ligação de AGEs 

(ZHUANG et al., 2016). 

Em adição, além de reduzir os níveis de AGEs circulantes pelo processo de 

detoxificação, também atua na diminuição de respostas inflamatórias via supressão da 

fosforilação da proteína p66shc. Em estudo de Cai e colaboradores (2008), demonstrou-se que a 

inibição da sinalização da proteína p66 em células com alta expressão de AGE-R1 culminou 

em resistência contra danos oxidativos. Adicionalmente, muitos trabalhos têm demonstrado o 

papel de AGE-R1 no rim. Em estudo com células mesangiais de ratos, foi relatado que o 

aumento na expressão de AGE-R1 prejudica a fosforilação de MAPK e a atividade de NF-𝜅B 

induzidas pelos AGEs. Portanto, os autores sugerem que AGE-R1 atenua a toxicidade celular 

induzida pelos AGEs (CAI et al., 2006).  

Podemos destacar ainda outro mecanismo endógeno de detoxificação dos AGEs, mais 

especificamente de eliminação de um dos precursores de AGEs, o metilglioxal, via sistema da 
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glioxalase. Este sistema compreende a ação de duas enzimas, a glioxalase 1 (GLO 1) e a 

glioxalase 2 (GLO 2). A partir da reação não enzimática entre o metilglioxal e GSH, forma-se 

o hemitioacetal. A GLO 1 catalisa a isomerização do hemitioacetal em S-D-lactoilglutationa, e 

GLO 2 catalisa a hidrólise da S-D-lactoilglutationa em D-lactato, restaurando o GSH (SILVA 

et al., 2013; RABBANI; THORNALLEY, 2018).  

Xue e colaboradores (2012) relataram que o fator de transcrição NRF 2, além de atuar 

na proteção celular durante o estresse oxidativo e condições inflamatórias, também induz a 

expressão da GLO 1. Estudos sugerem ainda que o aumento na expressão e atividade da GLO 

1 reduz o estresse dicarbonílico e inibe o desenvolvimento das complicações associadas à 

obesidade e DM, incluindo a resistência à insulina e a nefropatia (RABBANI; THORNALLEY, 

2018). Enfim, supressão na expressão de GLO 1 foi observada com a ligação AGE-RAGE, 

sugerindo que o receptor RAGE desencadeia tanto aumento na produção quanto acúmulo de 

AGEs (LÓPEZ-DÍEZ et al., 2016). 

Em estudo com indivíduos obesos, observou-se que o acúmulo de AGEs no tecido 

adiposo, especificamente da carboximetilisina (um dos produtos avançados de glicação 

formado especialmente a partir da reação de glioxal com resíduos de lisina), é seguido de 

aumento na expressão de RAGE e redução nos níveis circulantes de AGEs totais. Embora os 

mecanismos celulares estejam ainda sob investigação, foi demonstrado que RAGE aprisiona os 

AGEs no tecido adiposo de indivíduos obesos, sugerindo uma interação direta entre o ligante 

(AGEs) e o receptor (RAGE) na disfunção metabólica (LÓPEZ-DÍEZ et al., 2016).  

Os produtos avançados da glicação afetam todas as estruturas renais, via alteração de 

componentes da matriz extracelular, e também especialmente via interação com receptores 

RAGE expressos em podócitos, células mesangiais e tubulares renais. É importante ressaltar 

que o rim é um órgão alvo para os danos mediados pelos AGEs. Também é um dos principais 

contribuintes para o aumento nos níveis de AGEs circulantes, uma vez que a eliminação dos 

AGEs é dependente de manutenção da função renal (TOMINO; HAGIWARA; GOHDA, 

2011). Em estudo com camundongos transgênicos que superexpressam receptores RAGE e que 

foram cruzados com outra linhagem transgênica que desenvolve DM tipo 1 logo após o 

nascimento, foi observado que este receptor se encontra relacionado com a instalação de lesões 

renais (YAMAMOTO et al., 2001). Além disso, o aumento do estresse oxidativo em glomérulos 

também podem favorecer o acúmulo de produtos avançados da glicação no tecido, culminando 

em estresse glico-oxidativo, disfunção mitocondrial, estresse do RE, com consequente prejuízo 

na função renal (FRIMAT et al., 2017). 
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Nos rins, AGEs estimulam diferentes vias de sinalização, mediando inflamação e 

fibrogênese. Nas células mesangiais, AGEs afetam o ciclo celular, proliferação, hipertrofia e 

induzem a apoptose, além de estimular a expressão de MCP 1, desencadeando processo 

inflamatório (FRIMAT et al., 2017). Entre as ações deletérias dos AGEs nos podócitos, 

podemos citar desprendimento da membrana basal glomerular e indução de apoptose. Por fim, 

a interação AGE/RAGE induz a expressão de TGF-β, que atua como um fator pró-fibrótico, 

aumentando a produção de colágeno, laminina e fibronectina em podócitos, células tubulares e 

mesangiais, culminando em fibrose renal (NOWOTNY et al., 2015; PASUPULATI; CHITRA; 

REDDY, 2016; FRIMAT et al., 2017).  

 

2.5 Pentoxifilina  

A pentoxifilina [3,7-dimetil-1-(5-oxohexil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona] é um 

derivado de metilxantina. Após sua biotransformação, principalmente no fígado, foram 

identificados sete metabólitos da pentoxifilina; três metabólitos do tipo hidroxi (M1, M2, M3a 

e M3b), dois metabólitos tipo carboxi (M4 e M5) e dois metabólitos demetilados (M6 e M7). 

No entanto, sugere-se que o principal local para a conversão da pentoxifilina em metabólito M1 

ocorra em eritrócitos (Figura 4) (NICKLASSON et al., 2002). 

Quando a pentoxifilina foi administrada em humanos saudáveis por via intravenosa (300 

ou 500 mg), após 3 horas foram observadas elevações nas concentrações plasmáticas dos 

metabólitos M5 e M1, sendo M1 o metabólito mais ativo, conhecido como lisofilina 

(LILLIBRIDGE; KALHORN; SLATTERY,1996). Os principais metabólitos da pentoxifilina 

extratados na urina são M5, M3 e M4, enquanto que a excreção de pentoxifina não metabolizada 

ou do metabólito M1 ocorre em fração menor que 1% (NICKLASSON et al., 2002). 
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Figura 4.  Estruturas moleculares da pentoxifilina e seus metabólitos (M). M1: 1-(5-hidroxihexil)-3,7-

dimetilxantina; M2: 1-(5,6-dihidroxihexil)-3,7-dimetilxantina; M3: 1-(4,5-dihidroxihexil)-3,7-dimetilxantina; 

M4: 1-(4-carboxibutil)-3.7- dimetilxantina; M5: 1-(3-carboxipropil)-3,7-dimetilxantina; M6: 1-(5-ketohexil)-3-

metilxantina; M7: 1-(5-hidroxihexil)-3-dimetilxantina. Fonte: ZHANG et al. (2004), modificado. 

 

 

Alterações nas propriedades reológicas do sangue provocadas pela pentoxifilina foram 

relatadas pela primeira vez em 1981 (MULLER, 1981). Logo em seguida, o fármaco foi 

aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento de sintomas associados 

à claudicação intermitente, comum em pacientes com doença arterial periférica crônica (RALL, 

1990). Estudos demonstraram que a pentoxifilina atua diminuindo a viscosidade do plasma e 
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do sangue total, especialmente via redução dos níveis de fibrinogênio plasmático, diminuindo 

a agregação plaquetária e eritrocitária, além de suprimir a ativação de neutrófilos por diminuir 

a polimerização dos filamentos de actina, tornando-os menos distensíveis. Assim, a 

pentoxifilina melhora a eficiência com a qual os neutrófilos podem fluir através dos vasos 

sanguíneos, bem como outras células e componentes sanguíneos. Tais efeitos são importantes 

para a melhoria do fluxo sanguíneo, sendo clinicamente útil para amenizar os sintomas de 

claudicação intermitente (MCCARTY et al., 2016). 

Outro mecanismo de ação da pentoxifilina é como inibidor não seletivo de enzimas do 

tipo fosfodiesterases (PDE), responsáveis pela degradação e regulação dos níveis intracelulares 

de AMPc e guanosina monofosfato cíclico (GMPc) (WINDMEIER; GRESSNER, 1997). 

AMPc e GMPc são segundos mensageiros envolvidos na transdução de sinais intracelulares 

que regulam vários processos fisiológicos no organismo (NEWTON; BOOTMAN; SCOTT, 

2016). Em monócitos e linfócitos, o aumento nos níveis de AMPc culmina em ativação da PKA, 

responsável por inibir NF-κB, e consequentemente promove a diminuição na síntese de 

citocinas pró-inflamatórias (TAKAHASHI et al., 2002). O potencial anti-inflamatório da 

pentoxifilina tem sido uma das suas ações mais estudadas (GARCIA et al., 2015). 

Além de seu uso nos distúrbios circulatórios, estudos apontam evidências de outros 

efeitos benéficos da pentoxifilina, seja em diversos modelos experimentais que mimetizam 

desordens metabólicas ou em estudos pré-clínicos, demonstrando os benefícios da pentoxifilina 

associados à NAFLD (ACEDO et al., 2015), distúrbios cardiovasculares (ZHANG et al., 2004), 

retinopatia diabética (BAYKARA et al., 2013) e atenuação na perda de massa muscular 

esquelética em condição catabólica promovida pela deficiência de insulina (BAVIERA et al. 

2007, ARCARO et al., 2018). Tais ações da pentoxifilina parecem estar associadas ao seu 

potencial antioxidante (RADFAR et al., 2005), antiglicação (RAHBAR et al., 2000), anti-

inflamatório (GARCIA et al., 2015), anti-fibrótico (NG et al., 2009) e via inibição de PDE 

(BAVIERA et al. 2007, ARCARO et al., 2018). 

A NAFLD é a forma mais comum de doença hepática crônica que ocorre em associação 

à obesidade, e é considerada um problema de saúde pública (YOUNOSSI, 2018). A evolução 

da doença hepática envolve inicialmente a ocorrência de esteatose hepática (acúmulo de 

gordura no fígado), a qual evolui para uma esteatohepatite não alcoólica (nonalcoholic 

steatohepatitis, NASH), a forma mais agressiva de NAFLD, podendo progredir para fibrose, 

cirrose e carcinoma hepatocelular. A progressão para NASH tem sido relatada ser um evento 

multifatorial. No entanto, o acúmulo de gordura, principalmente de triacilglicerois, é o ponto 

crucial para o desenvolvimento da NAFLD (DUARTE; STEFANO; OLIVEIRA, 2019). 
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Diversos estudos apontam a pentoxifilina como uma terapia promissora para o tratamento de 

NASH em modelos experimentais de obesidade induzido por oferta de dieta hiperlipídica 

(ACEDO et al., 2015; YE et al., 2016) e dieta deficiente em colina e metionina (KOPPE et al., 

2004), bem como em estudo com humanos com NAFLD ou NASH (DU et al., 2014). 

A pentoxifilina é um derivado sintético da teobromina (3,7-dimetilxantina), uma 

metilxantina encontrada principalmente no cacau (Theobroma cacao L.) (MONTEIRO et al., 

2016). Metilxantinas são amplamente conhecidas por apresentarem múltiplos efeitos 

farmacológicos, incluindo estimulação do sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema 

cardiovascular e função renal (OSSWALD; SCHNERMANN, 2011; SINGH et al., 2018). 

Além disso, podemos observar em diversos trabalhos a indicação do potencial anti-obesogênico 

das metilxantinas (INOUE et al., 2006; ARÇARI et al. 2009; LIU et al., 2015). Em revisão 

recente de Carragetta e colaboradores (2018), os autores abordaram os efeitos das metilxantinas 

na estimulação da lipólise nos tecidos adiposos, via antagonismo dos receptores de adenosina 

ou pelo aumento dos efeitos das catecolaminas, e também suas ações inibitórias da adipogênese 

que, em conjunto, promovem a redução dos depósitos de gordura. Diante disso, os autores 

ressaltam a importância das metilxantinas como uma opção farmacológica interessante para o 

tratamento da obesidade, e/ou como adjuvantes ou complementares às intervenções no estilo 

de vida (CARRAGETTA et al., 2018). No entanto, os mecanismos pelos quais as metilxantinas 

agem nestas vias que culminam em menores massas de tecidos adiposos ainda não estão 

totalmente elucidados, sendo necessários mais estudos para total compreensão. 

Os efeitos das metilxantinas na função renal estão relacionadas com sua ação sobre a 

diurese, natriurese e secreção de renina (OSSWALD; SCHNERMANN, 2011). No entanto, em 

estudos de Tofovic e colaboradores, demonstrou-se em ratos obesos e diabéticos (ZSF1) que o 

consumo de cafeína por longos períodos exacerbou a insuficiência renal. O tratamento com 

cafeína, além de prejudicar a função renal, também foi capaz de promover aumento da 

proteinúria, e nos glomérulos foram observadas fibrose, proliferação da MEC e inflamação com 

infiltração de macrófagos (TOFOVIC et al. 2002; TOFOVIC et al. 2007). Apesar destas 

evidências sugerirem que a cafeína seja promotora de prejuízos aos rins, os tratamentos com 

pentoxifilina têm demonstrado resultados opostos (BADRI et al., 2011). 

Evidências apontam efeitos atenuadores de prejuízos renais da pentoxifilina na DRC, e 

tais efeitos têm sido extensivamente revisados tanto em triagens clínicas, bem como em estudos 

in vivo e in vitro (BADRI et al., 2011; BHANOT; LEEHEY, 2016; LAI; CHIANG; CHEN, 

2016; LEPORINI et al., 2016; LIU et al., 2017). Em recente revisão de Chen e colaboradores 

(2017), os autores propuseram os possíveis mecanismos envolvidos nas ações protetoras da 
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pentoxifilina aos rins. A pentoxifilina, via inibição de PDE 3 e 4, promove aumento nos níveis 

de AMPc e consequentemente ativação da PKA, levando à fosforilação do fator de transcrição 

CREB, responsável por diminuir a transcrição do gene para TGF-β. Além disso, a ativação do 

efetor intracelular EPAC (Exchange Protein Activated by cAMP), também pode reduzir a 

transcrição gênica de TGF-β mediada por Smad. Portanto, com a redução nos níveis de TGF-

β, é possível inibir as vias de sinalização envolvidas na fibrose renal e consequentemente o 

surgimento de proteinúria.  

 Em vários modelos experimentais de doença renal não diabética, a pentoxifilina atenua 

a proteinúria modulando componentes de diferentes vias: (i) citocinas, tais como TNF-α, NF-

𝜅B, molécula de adesão intercelular-1 e MCP-1; (ii) fatores mitogênicos, tais como o fator de 

crescimento derivado de plaquetas, MAPK, AKT, ciclina D1 e fosfatidilinositol 3-quinase (IP3-

K); (iii) moléculas fibrogênicas, tais como o TBF1-β e Smad3/4 (CHEN et al., 2017). 

O modelo de glomerulonefrite em ratos induzida por anticorpos monoclonais anti-Thy1 

é caracterizado por lesão glomerular, com danos à morfologia dos podócitos e das células 

mesangiais, resultando em proteinúria (YU et al., 2005). Neste modelo experimental, Chen e 

colaboradores (2015) demonstraram que o tratamento com pentoxifilina atenuou a proteinúria, 

via regulação negativa das vias de sinalização do NF-𝜅B e Smad2/3, restaurando nos podócitos 

a expressão de nefrina, sinaptodina e podocina, importantes proteínas que constituem a ligação 

entre os podócitos, ou seja, responsáveis pela formação da estrutura de filtração glomerular. 

Diante dos fatos apresentados, a compreensão dos benefícios da pentoxifilina em 

modelo experimental de obesidade e resistência à insulina poderia contribuir com evidências 

para o reposicionamento deste fármaco no tratamento da obesidade e/ou complicações 

diabéticas, com especial atenção à DRC. Apesar dos diversos estudos abordando o potencial e 

promissor uso da pentoxifilina para o tratamento de doenças renais, ainda são escassas as 

informações acerca das ações do fármaco em mecanismos relacionados ao estresse glico-

oxidativo, como uma estratégia terapêutica para atenuação das complicações renais associadas 

à obesidade e DM tipo 2. 
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7. CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos sugerem que o tratamento de animais submetidos ao modelo de 

obesidade e resistência à insulina com pentoxifilina foi eficaz na melhoria de diversas alterações 

metabólicas e promotora de proteção contra complicações teciduais, especialmente 

complicações renais associadas ao estresse glico-oxidativo. 

Dentre os diversos benefícios associados ao tratamento com pentoxifilina, podemos 

destacar o efeito antiobesogênico, melhoria na sensibilidade à insulina e a atenuação das 

alterações na morfologia renal, bem como na promoção de diminuição nos níveis séricos de 

hormônios (insulina e leptina), níveis renais de biomarcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6 e 

MCP-1) e de biomarcadores do estresse glico-oxidativo (TBARS e AGEs), e aumento nas 

atividades de enzimas antioxidantes (SOD, CAT, GSH-Px e PON 1).  

Avanços foram conquistados na compreensão das ações protetoras da pentoxifilina nos 

rins de animais alimentados com dieta hiperlipídica, e tais ações podem ter relação com a 

atenuação nas alterações morfológicas renais induzidas pela dieta hiperlipídica, e que parecem 

depender da diminuição nos níveis proteicos do receptor RAGE e de componentes relacionados 

a sua ativação, em especial BAX, caspase-3 (marcadores de apoptose) e NF-𝜅B (marcador de 

inflamação). O tratamento de animais alimentados com dieta hiperlipídica com pentoxifilina 

também foi capaz de promover nos rins alterações em componentes relacionados com a 

detoxificação de AGEs, aumentando os níveis proteicos de GLO 1 e reduzindo os níveis de 

AGE-R1.  

Por fim, observamos um aumento nos níveis proteicos de componentes do programa 

termogênico no iTAM de animais alimentados com dieta hiperlipídica e tratados com a 

pentoxifilina.  

Em conjunto, este estudo reúne evidências pré-clínicas que podem futuramente 

contribuir para o reposicionamento da pentoxifilina como uma opção para o tratamento da 

obesidade, diabetes e complicações associadas, com ênfase nas complicações renais. 
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