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Resumo. A sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica 

desencadeada por um processo infeccioso. Mostra alta taxa de morbi/mortalidade e 

pode evoluir para o choque séptico com Lesão Renal Aguda (LRA). Novos 

marcadores, mais precoces e sensíveis, são necessários para o diagnóstico da LRA 

na sepse. O presente trabalho tem a proposta de analisar a excreção de exossomos 

na urina como marcador de lesão renal precoce em ratos Wistar tratados com 

lipopolissacarídeo (LPS). Os animais receberão injeções intraperitoniais de LPS por 3 

dias. Amostras de urina serão coletadas nas últimas 24h e os exossomos serão 

extraídos por imunoprecipitação, quantificados por análise de rastreamento de 

nanopartículas e caracterizados por western blot para CD63 e CD81. A correlação 

entre o clearance de creatinina e a excreção urinária de exossomos será avaliada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson e análise de regressão. O tratamento dos 

animais com LPS por 72h induziu um aumento na creatinina e uréia plasmáticas como 

observado na LRA em humanos.    

Introdução. A sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica 

desencadeada por um processo infeccioso. A sepse pode progredir para o choque 

séptico, caracterizado pela sepse com hipotensão arterial persistente além de redução 

da perfusão, acidose láctica, oligúria e alteração do nível de consciência [1]. No Brasil 

a mortalidade varia entre 52,2% a 65,3% para o choque séptico.  A sepse é uma das 

principais causas de lesão renal aguda (LRA) [2]. Por isso é de suma importância a 

detecção de marcadores precoces da LRA associada a sepse.  

Desenvolvimento. A LRA é definida como a perda abrupta da função renal, 

independentemente da etiologia e mecanismos, que leva ao aumento nos níveis 

séricos de creatinina e uréia acompanhado ou não da diminuição da diurese [3]. A 

fisiopatologia da IRA associada a sepse inclui a isquemia e reperfusão, lesão 

inflamatória direta, coagulação e a disfunção das células epiteliais [3]. A creatinina 

plasmática, o principal biomarcador de LRA, não reflete de maneira adequada a taxa 

de filtração glomerular, principalmente em pacientes com disfunção moderada [4]. Por 

isso a descoberta de marcadores de lesão renal sensíveis e precoces ainda são 

importantes na LRA, entre eles estão o NGAL/lipocalina-2, cistatina C, IL-8, N-acetil 

glucosamina [5]. Vesículas extracelulares são nano ou microestruturas que participam 

do mecanismo de comunicação celular, entre elas estão os exossomos que 

transportam proteínas, lipídeos, RNA, principalmente microRNA (miRNA), e agem 



mediando a comunicação intercelular [6]. Possuem diâmetro entre 40-150 nm e 

expressam proteínas de membrana incluindo as tetraspaninas (CD63, CD81), Alix e 

Tsg101, além de proteínas específicas que parecem refletir a células de origem [7]. 

Seu isolamento e quantificação em amostras de urina, pode determinar o sítio da 

lesão renal de maneira precoce, sendo por isso, possíveis candidatos a marcadores 

para diagnóstico de doenças renais [8]. Devido ao seu tamanho, acredita-se que os 

exossomos encontrados na urina sejam secretados pelos túbulos renais lesados, 

assim a caracterização do padrão de excreção, a identificação e a quantificação dos 

exossomos urinários pode ter valor na identificação precoce da LRA.  

Objetivos. Este trabalho tem como objetivo avaliar se os exossomos urinários podem 

ser utilizados como biomarcadores de lesão renal associada a sepse em animais.   

Metodologia. Ratos Wistar receberão uma injeção intravenosa de microesferas 

fluorescentes de até 100 µm (100ul por animal, 5% em solução) e serão mantidos por 

24h em gaiola metabólica para coleta de urina 24h. A fluorescência e a concentração 

de creatinina serão avaliadas nas amostras de soro e urina neste período. O clearance 

destas microesferas serão comparados com o clearance de creatinina, a fim de avaliar 

se as microesferas são excretadas por filtração glomerular ou filtração glomerular e 

secreção tubular. Se o clearance das microesferas for igual ao clearance de 

creatinina, as esferas serão consideradas excretadas predominantemente for filtração 

glomerular, se for maior que o clearance de creatinina, serão consideradas excretadas 

por filtração glomerular e secreção tubular e se o clearance for menor que o de 

creatinina, será considerado que as esferas são excretadas por secreção tubular.  

Em um segundo protocolo, ratos Wistar serão divididos nos grupos controle que 

receberão injeções diárias do veículo; grupo LPS que receberão injeções de LPS (10 

mg/Kg peso, IP) no início do tratamento e após 24 e 48h. Os animais serão mantidos 

em gaiolas e as amostras de urina serão coletadas nas ultimas 24h e após serão 

sacrificados. As amostras de urina serão processadas para extração dos exossomos 

por ultracentrifugação (100000g por 1h), quantificação por análise de rastreamento de 

nanopartículas pelo aparelho nanosight, que determina diâmetro e concentração dos 

exossomos e caracterização de marcadores específicos CD63 e CD81 por western 

blot. A correlação entre o clearance de creatinina e a excreção urinária de exossomos 

será avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson e análise de regressão. 



Resultado Preliminares. O tratamento dos animais com LPS por 72h induziu um 

aumento na creatinina e uréia plasmáticas como observado na LRA em humanos.    
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