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Introdução: p-cresol (PC) e p-cresil sulfato 
(PCS) são responsáveis por muitas das 
consequências clínicas uremia, tais como 
a aterosclerose em pacientes com Doença 
Renal Crônica (DRC). Objetivos: No presente 
trabalho, investigamos in vitro o impacto 
de PC e PCS na expressão da quimiocina 
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) 
via NF-kappa B (NF-κB) p65 em VSMC. 
Métodos: O PCS foi sintetizado por sulfatação 
do PC. As VSMC foram extraídas por digestão 
enzimática da veia do cordão umbilical e 
caracterizadas por imunofluorescência através 
do anticorpo α-actina. As células foram 
tratadas com PC e PCS em suas concentrações 
normal (n), urêmica (u) e urêmica máxima (m). 
A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de 
MTT. A expressão de MCP-1 foi investigada 
por ELISA em sobrenadantes de células após 
o tratamento com as toxinas, com ou sem o 
inibidor de NF-κB p65 Resultados: Não houve 
diferença significativa na viabilidade das células 
após o tratamento com toxinas para todas as 
concentrações testadas. Houve um aumento 
significativo na expressão de MCP-1 em células 
tratadas com PCu e PCm (p < 0,001) e PCSn, 
PCSu e PCSm (p < 0,001), em comparação com 
o controle. Quando as VSMC foram tratadas 
com o inibidor de NF-κB p65 mais PCu e 
PCm, houve uma diminuição significativa na 
produção de MCP-1 (p < 0,005). Este efeito 
não foi observado com PCS. Conclusões: 
VSMC estão envolvidas na formação da 
lesão aterosclerótica e produção de MCP-1, 
o que contribui para o início da resposta 
inflamatória. Os nossos resultados sugerem 
que a PC medeia a produção de MCP-1 em 
VSMC, provavelmente através da via NF-κB 
p65 e que PCS atue através de uma subunidade 
diferente da via, uma vez que o inibidor da 
porção p65 não foi capaz de inibir a produção 
de MCP-1.

Resumo

Palavras-chave: quimicionas; doença re-
nal crônica; NF-kappa B; uremia.

Introduction: p-cresol (PC) and p-cresyl 
sulfate (PCS) are responsible for many of 
the uremia clinical consequences, such as 
atherosclerosis in Chronic Kidney Disease 
(CKD) patients. Objectives: We investigate 
the in vitro impact of PC and PCS on 
monocyte chemoattractant protein-1 
(MCP-1) expression via NF-kappa B 
(NF-κB) p65 in VSMC. Methods: PCS 
was synthesized by PC sulfatation. VSMC 
were extracted by enzymatic digestion 
of umbilical cord vein and characterized 
by immunofluorescence against α-actin 
antibody. The cells were treated with PC 
and PCS at their normal (n), uremic (u) and 
maximum uremic concentrations (m). Cell 
viability was assessed by MTT. MCP-1 
expression was investigated by ELISA in 
cells supernatants after toxins treatment 
with or without the NF-κB p65 inhibitor. 
Results: There was no significant difference 
in cell viability after toxins treatment for 
all concentrations tested. There was a 
significant increase in MCP-1 expression 
in cells treated with PCu and PCm (p < 
0.001) and PCSn, PCSu and PCSm (p < 
0.001), compared with the control. When 
VSMC were treated with the NF-κB p65 
inhibitor plus PCu and PCm, there was a 
significant decrease in MCP-1 production 
(p < 0.005). This effect was not observed 
with PCS. Conclusions: VSMC are involved 
in atherosclerosis lesion formation and 
production of MCP-1, which contributes 
to the inflammatory response initiation. 
Our results suggest that PC mediates 
MCP-1 production in VSMC, probably 
through NF-κB p65 pathway, although 
we hypothesize that PCS acts through a 
different subunit pathway since NF-κB p65 
inhibitor was not able to inhibit MCP-1 
production.

AbstRAct

Keywords: chemokines; chronic kidney 
disease; NF-kappa B; uremia.
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IntRodução

O p-cresol (PC), 4-metilfenol (PM: 108,14 g/mol) é uma 
toxina urêmica de baixo peso molecular com elevada 
afinidade para proteínas, originada do catabolismo 
da tirosina e da fenilalanina por microrganismos 
intestinais. Estudos anteriores observaram que o 
p-cresol circula em concentrações muito baixas 
e é metabolizado em seus conjugados (p-cresil 
sulfato - PCS e p-cresil glucoronidato - PCG) pela flora 
intestinal, durante sua passagem pelo cólon e pela 
mucosa hepática.1,2 Assim, o PCS é considerado uma 
toxina eficaz, devido a sua significativa concentração 
circulatória e impacto bioquímico sobre o corpo.3

O acúmulo de PC produz efeitos tóxicos in vitro e 
in vivo com possíveis impactos clínicos, por se tratar 
de um grande contribuinte para o desenvolvimento 
de complicações cardiovasculares urêmicas.4 O 
tratamento dialítico elimina 70% da ureia e da 
creatinina e apenas 30% do PC após quatro horas 
de sessão.5,6 Isso leva a acúmulos progressivos de PC 
associados a aumento nas lesões vasculares, ativação 
leucocitária e impactos negativos sobre o desfecho 
clínico.5 Em indivíduos hígidos, a concentração 
plasmática de PC é de aproximadamente 0,6 mg/L, mas 
se eleva significativamente para 20,1 mg/L nos estágios 
precoces da doença renal crônica (DRC) e para 40,7 
mg/L na DRC avançada. O efeito pró-inflamatório do 
PCS, medido pela formação aumentada de radicais 
livres produzidos pelos leucócitos, contribui para o 
aparecimento de lesões vasculares em pacientes com 
DRC.7 Foi recentemente demonstrado que o PCS induz 
a liberação de micropartículas endoteliais e que há 
uma correlação significativa entre os níveis circulantes 
PCS e a patogênese de lesões cardiovasculares na 
DRC.8 Além disso, níveis séricos de PCS livre e total 
estavam elevados em pacientes com DRC avançada; 
contudo, apenas o PCS livre parece servir de preditor 
para mortalidade na DRC.2

Sabe-se que as respostas inflamatórias são 
mediadas pelas citocinas em todos os estágios da 
doença cardiovascular. Muitas células inflamatórias, 
quando ativadas, liberam uma variedade de citocinas 
e quimiocinas que amplificam ainda mais o processo 
e induzem o recrutamento de uma ampla gama de 
células, incluindo células do músculo liso vascular 
(CMLV), acentuando o desenvolvimento de lesões das 
paredes vasculares através do estímulo da produção 
excessiva de proteínas da matriz extracelular.9 Uma das 
principais citocinas produzidas pelas CMLV é a MCP-1, 
uma quimiocina responsável pelo recrutamento de 
leucócitos para a parede vascular nos eventos precoces 

da aterosclerose,10 desempenhando um importante 
papel na migração, ativação de monócitos e linfócitos 
T e na regulação da proliferação das CMLV.11-13 Estas 
células respondem a estímulos mitogênicos tais como 
proliferação, migração para a íntima e secreção de 
produtos da matriz como colágeno, fibronectina, 
elastina e proteoglicanos.10,13,14

O NF-κB é um fator de transcrição que regula 
os genes imbricados na resposta inflamatória, 
apoptose, proliferação celular e produção elevada de 
espécies reativas de oxigênio (ERO), contribuindo 
expressivamente para a ativação de várias vias e a 
expressão de MCP-1.15 Este fator de transcrição tem 
participação principalmente na resposta ao stress, 
imunidade e inflamação, podendo ser ativado por 
exposição celular a LPS, radicais livres, infecções 
virais, ultravioleta (UV), linfócitos B ou T e citocinas 
inflamatórias como a MCP-1.4 Há vários inibidores do 
NF-κB, incluindo o JSH-23 (4-metil-N1-(3-fenilpropil) 
benzeno-1,2-diamina), que atua como bloqueador 
seletivo da translocação nuclear de p65.16

Estudos conduzidos por nosso grupo 
demonstraram que com o desenvolvimento da DRC 
e o acúmulo consequente de toxinas urêmicas, ocorre 
a ativação da resposta inflamatória (mediada por 
citocinas pró-inflamatórias), em especial a resposta 
inflamatória vascular (mediada por quimiocinas e 
moléculas de adesão).17 Portanto, a interação entre 
as camadas íntima e média com PC e PCS poderiam, 
hipoteticamente, via fator de transcrição NF-κB, ser 
refletida na forma de elevados níveis plasmáticos de 
marcadores de inflamação vascular como a MCP-1. 
Assim, de modo a esclarecer os mecanismos envolvidos 
no desenvolvimento da doença cardiovascular (DCV) 
urêmica, decidimos investigar in vitro os papéis de PC 
e PCS na expressão da MCP-1 via fator de transcrição 
NF-κB p65 em CMLV.

métodos

SínteSe e caracterização do p-creSil Sulfato (pcS)
O PC foi adquirido da Sigma-Aldrich Co. (St Louis, MO, 
EUA). O PCS foi sintetizado conforme procedimento 
descrito por Feigenbaum e Neuberg18 utilizando ácido 
clorossulfônico, resultando no sal de potássio do 
composto (Figura 1). As soluções estoque de PC e PCS 
a 5000 mg/L foram preparadas por diluição direta 
com metanol, e as alíquotas armazenadas a -20°C (1 
mL). As concentrações finais das duas toxinas (47,20 
a 0,60 mg/L) foram obtidas com o descongelamento 
e diluição da solução estoque em PBS imediatamente 
antes da realização dos experimentos.
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Figura 1. Síntese de sal de p-cresil sulfato a partir de p-cresol

fingerprintS obtidoS por clae and análiSe de rmn

Os espectros foram obtidos por cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE) em equipamento ProStar 
Gradient Varian, bomba ProStar 230, detector de 
arranjo de fotodiodos 335, loop de 50 µL. Foi utilizada 
coluna LiChrosorb RP-18 na fase estacionária e 
50 mM de formiato de amônio e metanol HPLC 
na fase móvel, com gradiente de concentração de 
65-25% A (0-15 min), 25-65% B (15-20 min), com 
balanço entre tempo e gradientes de concentração de 
dois minutos. A vazão foi ajustada em 1,0 mL/min 
e o comprimento de onda de excitação/emissão em 
214/306 nm. As análises de RMN (1H e 13C) foram 
executadas em espectrômetro Bruker Avance III 
400 MHz. As amostras (50 mg) foram dissolvidas 
em D2O e os deslocamentos químicos de 1H e 13C 
foram expressos em ppm (d) em relação a TMSP-d4 
(2,2,3,3-tetradeutério-3-trimetilsililpropionato; d = 0 
para 13C e 1H).

preparação das toxinas urêmicas

Para as concentrações utilizadas em nossos experimen-
tos, consultamos a lista de toxinas urêmicas produzida 
pela European Uremic Toxin Work Group (EuTox- 
http://eutoxdb.odeesoft.com/index.php). Assim, estu-
damos PC e PCS nas concentrações normal (0,60 mg/L 
e 2,87 mg/L), urêmica (15,60 mg/L e 20,10 mg/L) e 
urêmica máxima (40,20 mg/L e 47,70 mg/L).

iSolamento, cultura e caracterização daS célulaS 
de múSculo liSo vaScular

Todos os experimentos foram realizados com a apro-
vação da Comissão de Ética e Saúde da Universidade 
Federal do Paraná (protocolo 1140.065.11.06, CEP/
SD) e após a obtenção do consentimento informado 
das mães para a utilização dos cordões umbilicais. 
Células de músculo liso vascular (CMLV) humanas 
foram isoladas como descrito por Martín de Llano 
et al.19 Basicamente, a veia umbilical foi canulada e sub-
metida a digestão enzimática com colagenase (C6885, 

Sigma, St. Louis, EUA). Depois, as CMLV foram colo-
cadas em cultura em frascos revestidos com gelatina a 
1% (Sigma, St. Louis, USA) com DMEM-199 (Gibco, 
Carlsbad, EUA) suplementado com 15% de soro fetal 
bovino (Gibco, Carlsbad, EUA), 100 U/mL de penici-
lina e 50 mg/mL de estreptomicina (Gibco, Carlsbad, 
EUA) e incubadas a 37°C e 5% de CO2. As CMLV 
foram então caracterizadas por coloração com anticor-
po monoclonal anti-α-actina (Dako Cytomation, clone 
JC70A) e em função de suas características morfológi-
cas avaliadas por microscopia óptica (Nikon, Melville, 
EUA). Foram utilizadas células da terceira e quarta 
passagens em todos os experimentos.

enSaio de viabilidade celular

A viabilidade celular foi avaliada por ensaio com bro-
meto de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 
(MTT) como descrito anteriormente.20 As CMLV (104 
células/poço) foram dispostas em placas de 96 poços. 
Após 24 horas de incubação, o meio foi trocado e 
as células tratadas com PC e PCS. Então, o meio foi 
substituído por meio fresco (100 µL/poço) e 10 µL de 
solução MTT (Sigma, St. Louis, EUA) (5 mg/mL em 
D-PBS) foram acrescentados em cada poço. A placa foi 
incubada por mais quatro horas a 37°C. Em seguida 
o meio foi removido e substituído por dimetilsulfóxi-
do (DMSO) (Sigma, St. Louis, EUA) para dissolver os 
cristais reduzidos de formazan. A absorvância foi me-
dida em 570 nm (Tecan, Männedorf, Suíça).

tratamento daS cmlv com pc e pcS
As CMLV foram acomodadas em placas de 96 
poços (104 células/poço), revestidas com gelatina a 
1% e incubadas a 37°C e 5% CO2 por 8 horas com 
DMEM-199. Então as células foram submetidas a 12 
horas de privação com DMEM-199 e 0,3% SFB. Para 
o tratamento, PC e PCS foram diluídos em solução 
tampão Krebs-Ringer fosfato (KRP) pH 7,4, nas 
concentrações normal, urêmica e urêmica máxima de 
PC e PCS com ou sem 30 µM de inibidor da via NF-κB 
p65 JSH-23 (Sigma, St. Louis, EUA) por 3 horas.21-23 
As CMLV também foram incubadas apenas com KRP. 
Por fim, o sobrenadante foi colhido e armazenado a 
-20°C para quantificação subsequente de MCP-1.

níveiS de mcp-1 no Sobrenadante

A MCP-1 foi medida por ensaio imunoenzimático 
(ELISA) com anticorpos comerciais (R&D Systems, 
Minneapolis, EUA). As concentrações (pg/mL) foram 
calculadas por referência às curvas padrão executadas 
com a molécula recombinante correspondente. O 
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intervalo de medição do sistema ELISA foi de 31,25 
- 2000 pg/mL. O coeficiente de variação (CV) intra-
ensaio e inter-ensaios foi de 6,0 e 6,2% respectivamente. 
O protocolo e as concentrações utilizadas seguiram as 
recomendações do fabricante. A absorvância foi lida a 
450 nm com filtro de referência a 570 nm em leitora 
de microplaca (Tecan, Männedorf, Suíça). Cinco 
experimentos foram realizados em triplicata.

análiSe doS dadoS

As análises estatísticas foram conduzidas com os 
programas JMP versão 8.0 (SAS Institute Inc., Cary, 
N.C., EUA) e SigmaStat versão 3.5 (Systat software 
Inc., Erkrath, Alemanha). Diferenças significativas 
foram identificadas através do teste t de Student ou 
ANOVA para dados pareados e o teste de Mann-
Whitney e ANOVA por postos para dados não 
pareados. Os valores foram expressos na forma 
de média ± erro padrão da média (EPM) dos cinco 
experimentos em triplicata. Os resultados foram 
considerados significativos quando p < 0,05.

ResultAdos

caracterização do p-creSil Sulfato

A análise por CLAE identificou a presença de princi-
palmente quatro compostos com tempos de retenção de 
4,23 (14,05%), 7,08 (6,90%), 8,19 (74,00%) e 13,54 
(5,05%). O pico em 8,19 min foi identificado como per-
tencente ao p-cresil sulfato (Figura 2A). Sob as mesmas 
condições cromatográficas, o composto p-cresol teve 
tempo de retenção de 13,99 min (98,08%) (Figura 2B).

dadoS eSpectroScópicoS date do p-creSil Sulfato

1H RMN (D2O, 400 MHz): d 2,31 (s, 3H, H8), 7,18 (d, 
2H, J 8,80,H2-6), 7,24 (d, 2H, J 8,40, H3-5),

13C NMR 
(D2O, 400 MHz): d 20,0 (C8), 121,41 (C2-6), 130,24 
(C3-5), 136,5 (C4),148,99 (C1).

cultura de cmlv e caracterização

As células cultivadas foram visualizadas por 
microscopia óptica (Optiphase, Van Nuys, CA), 
exibindo as seguintes características morfológicas: 
células fusiformes longas sem sulcos transversais, 
com núcleo único, sugerindo CMLV. Após extração e 
cultivo, as células foram caracterizadas por detecção 
de filamento de α-actina, proteína citoesquelética 
típica de células musculares lisas responsável por 
contração e migração. Foram utilizados anticorpo 
primário monoclonal anti-α-actina (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, EUA) e anticorpo secundário anti-FITC 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) na caracterização. 
As células também foram marcadas com DAPI-4’,6-
diamidino-2-fenilindol (Sigma-Aldrich, St. Louis, 
EUA) de modo a possibilitar a localização do núcleo 
e, consequentemente, a presença de células. As células 
cultivadas foram visualizadas por microscopia de 
fluorescência (Nikon Instruments Inc.).

enSaio de viabilidade celular

A viabilidade das CMLV foi avaliada por MTT. 
As CMLV foram cultivadas com PC e PCS nas 
concentrações normal, urêmica e urêmica máxima. 
Nenhuma das concentrações das duas toxinas testadas 
surtiu efeito significativo sobre a viabilidade das CMLV.

efeito de pc e pcS Sobre a expreSSão de mcp-1 
e bloqueio da via do nf-κb p65
Os dados da Figura 3 mostram as CMLV tratadas com 
PC nas concentrações normal (PCn), urêmica (PCu) 
e urêmica máxima (PCm). PCu e PCm apresentaram 
aumento significativo de MCP-1 após três horas 
(137,10 ± 18 pg/mL e 155,5 ± 15,0 pg/mL, p < 0,001) 
em comparação às amostras de controle (34,0 ± 3,5 
pg/mL). Quando as CMLV foram trtadas com inibidor 
de NF-κB p65, houve uma redução significativa na 
produção de MCP-1 após três horas de tratamento em 
PCu e PCm (p < 0,005) (137,1 ± 18,3 x 36,4 ± 10,5 e 
155,5 ± 15,0 x 63,4 ± 15,5 pg/mL, respectivamente).

Para todas as concentrações de PCS testadas - nor-
mal (PCSn), urêmica (PCSu) e urêmica máxima (PCSm), 
a produção de MCP-1 foi semelhante (156,5 ± 19,5; 
155,6 ± 4,2 e 151,2 ± 14,2 pg/mL respectivamente) co-
mo mostrado na Figura 4. Curiosamente, o inibidor da 
via do NF-κB p65 não teve efeito significativo sobre a 
produção de MCP-1 após o tratamento com PCS.

Também foi observado (Figura 5) que a expressão 
de MCP-1 pelas CMLV tratadas com PCm e PCSm 
foram semelhantes após três horas (155,5 ± 15,0 e 
151,2 ± 14,2 pg/mL, respectivamente). Além disso, 
na presença de inibidor de NF-κB p65, houve redução 
significativa na produção de MCP-1 após três horas 
de tratamento com PCu e PCm (p < 0,005) (137,1 ± 
18,3 x 36,4 ± 10,5 e 155,5 ± 15,0 x 63,4 ± 15,5 pg/
mL respectivamente) (Figura 3). Tal efeito não foi 
observado para PCS (Figura 4).

dIscussão

PC e PCS são toxinas urêmicas bem conhecidas, 
primeiramente absorvidas pelos rins, vasos sanguíneos, 
ossos e através da barreira hematoencefálica via 
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Figura 2. Figerprints obtidos por CLAE de p-cresil sulfato (2A) e p-cresol (2B)

Figura 3. Efeito de PC sobre produção de MCP-1 em CMLV. As 
CLMV foram incubadas com PC nas concentrações normal (PCn), 
urêmica (PCu) e urêmica máxima (PCm) com ou sem inibidor da via do 
NF-κB p65 (i) por 3 horas. Dados expressos em média ± EPM de cinco 
experimentos independentes em triplicata. *p < 0,001 - Controle x 
PCu e PCm; **p < 0,005 - PCu x PCui e PCm x PCmi

Figura 4. Efeito de PCS sobre produção de MCP-1 em CMLV. As 
CLMV foram incubadas com PCS nas concentrações normal (PCSn), 
urêmica (PCSu) e urêmica máxima (PCSm) com ou sem inibidor da 
via do NF-κB p65 (i) por 3 horas. Dados expressos em média ± EPM 
de cinco experimentos independentes em triplicata. *p < 0,001 - 
Controle x PCSn, PCSu e PCSm.

Figura 5. Efeito de concentrações urêmicas máximas (PCm and 
PCSm) sobre a produção de MCP-1 nas CMLV. As CMLV foram 
incubadas com PC e PCS em concentração urêmica máxima. Dados 
expressos em média ± EPM de cinco experimentos independentes 
em triplicata. *p < 0,001 - Controle x PCm e PCSm.

transportadores de ânions orgânicos (OATs). Ambas 
as toxinas induzem a produção de vários radicais 
livres de oxigênio e moléculas inflamatórias tais como 
a quimiocina MCP-1, que desempenha importante 
papel nos eventos precoces do processo cardiovascular 
urêmico.24 Recentemente demonstramos que a MCP-1 
está elevada na DRC, e que suas concentrações 
plasmáticas são inversamente correlacionadas com taxa 
de filtração glomerular (TFG) e estágio da DRC.17 Além 
disso, quando as células endoteliais estão em contato 
com o soro urêmico, há um aumento na produção de 
MCP-1 em relação ao tempo e a concentração urêmica. 
O principal achado do presente estudo foi identificar 
que PC e PCS eram capazes de induzir a produção de 
MCP-1 em CMLV humanas. Tal expressão ocorre 
de forma dose dependente e principalmente via NF-
κB p65, após exposição a PC. Por outro lado, o 
PCS, mesmo em concentrações normais, foi capaz de 
estimular a produção de MCP-1, que parece ocorrer 
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por outra via, uma vez que a produção de MCP-1 
não foi reduzida após o tratamento das CMLV com 
inibidor de NF-κB p65.

Na DRC, o início do processo aterosclerótico ocorre 
com a agressão ao endotélio por parte das toxinas 
urêmicas, deflagrando um processo inflamatório 
sistêmico que envolve várias células inflamatórias que 
são ativadas e liberam uma variedade de moléculas, 
uma delas a MCP-1, uma das mais importantes 
moléculas na fisiopatologia da aterosclerose. Enquanto 
células endoteliais, as CMLV podem expressar várias 
citocinas e moléculas de adesão, contribuindo assim 
para o início e propagação da resposta inflamatória 
no processo aterogênico para atrair e ativar leucócitos, 
induzir a proliferação celular e a disfunção endotelial, 
promovendo e estimulando, assim, a produção de 
componentes da matriz extracelular.9,10

A MCP-1 é uma quimiocina produzida por vários 
tipos celulares, seja constitutivamente ou após indução 
por stress oxidativo, citocinas ou fator de crescimento, 
associada a doenças inflamatórias crônicas, imunidade 
anti-tumoral, aterosclerose e câncer do colo do útero.25 Em 
pacientes com DRC foi identificado que os níveis séricos 
de MCP-1 estavam significativamente mais elevados 
do que nos indivíduos de controle, independentemente 
da associação com DCV.26 In vitro foi descrito que PC 
estimula a produção de MCP-1 em CMLV também 
tratadas com lipoproteínas pró-aterogênicas.

Além disso, Chang et al.27 identificaram que PC pode 
possivelmente prevenir contra a formação de coágulos, 
gerando distúrbios hemorrágicos através da inibição da 
agregação plaquetária. Meijers et al.28 sugeriram que os 
níveis de PC medidos no plasma de pacientes com DRC 
podem ser úteis na predição do risco cardiovascular e 
como marcador tradicional da filtração glomerular. 
PCS foi descrito como um efetor de leucócitos pró-
inflamatórios com consequente elevação da produção 
de radicais livres. Este efeito pode contribuir para o 
desenvolvimento de DCV na população urêmica.7,27 O 
PCS também foi correlacionado com desequilíbrio da 
função endotelial em pacientes submetidos a tratamento 
dialítico.29 Além disso, níveis elevados de PCS foram 
associados a patogênese da DCV, particularmente 
aterosclerose em pacientes com insuficiência renal.8 
Meijers et al.29 sugeriram que PCS e indoxil sulfato (outra 
importante toxina urêmica ligada a proteína) podem 
ser utilizados na monitorização do comportamento de 
solutos ligados a proteínas durante diálise. Contudo, 
ambos são inibidores que concorrem pelo mesmo sítio 
de ligação da albumina, o que a torna uma técnica útil, 
porém não específica.

O presente estudo é o primeiro a demonstrar o 
efeito in vitro de PC e PCS sobre a produção de MCP-1 
em CMLV humanas. Nossos achados sugerem que esta 
expressão ocorre pela via do NF-κB p65 para o PC, 
mas por uma subunidade diferente do NF-κB, uma vez 
que o bloqueio do NF-κB p65 não conseguiu reduzir 
a produção de MCP-1 após a estimulação das CMLV 
com PCS. Uma das principais rotas de ativação da via 
de produção de MCP-1 é o NF-κB, cuja modulação 
deflagra uma cascata de eventos de sinalização que 
controlam a expressão gênica. Já foi demonstrado que 
PCS e indoxil sulfato regulam a expressão de MCP-1 e 
moléculas de adesão pela ativação de espécies reativas 
de oxigênio (ERO) através da ativação do NF-κB em 
células endoteliais vasculares.30 O fator de transcrição 
NF-κB p65/p53 é um heterodímero originalmente 
identificado como fator nuclear, com associações 
relatadas à expressão de vários genes em diferentes 
tipos de células, com a subunidade p65 intimamente 
ligada à promoção de infiltração de monócitos.31 Além 
disso, a subunidade p65 do NF-κB está diretamente 
imbricada na regulação da expressão de MCP-1.25 
Dwarakanath et al.32 descreveram em CMLV humanas 
que a via do NF-κB p65 está diretamente envolvida na 
regulação de vários genes, e que a inibição dessa via 
poderia resultar em redução da expressão de MCP-1.

A via do NF-κB foi associada a quase todas as 
doenças crônicas, e várias publicações discutem o 
bloqueio seletivo desta via como estratégia terapêutica 
a partir de diferentes modelos celulares. Em doenças 
imunes como a artrite reumatoide, o bloqueio seletivo 
do NF-κB poderia controlar o extravasamento de 
células inflamatórias. Em células ósseas, a inibição 
seletiva da ativação do NF-κB reduz acentuadamente 
a produção de citocinas pró-inflamatórias e a perda 
óssea.33 Em células dendríticas, a inibição seletiva 
do NF-κB pode servir de meio para reduzir as 
respostas imunes celulares após transplante.34 Em 
células endoteliais, a inibição do NF-κB prejudica 
a capacidade dos agentes angiostáticos fazer brotar 
células endoteliais e sobrepujar a anergia das células 
endoteliais. Este é um achado de especial interesse, 
uma vez que nas células tumorais a ativação do NF-κB 
está associada à inibição da apoptose.35

Por fim, agentes capazes de inibir proteínas quinases, 
proteínas fosfatases, proteassomos, ubiquitinação, 
acetilação, metilação e etapas de ligação do DNA 
foram identificados como inibidores de NF-κB, 
destinados ao tratamento de diferentes patologias.36 
Além do NF-κB, outros fatores de transcrição como os 
receptores ativados por proliferadores de peroxissoma 
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(PPAR) e receptores X hepáticos (LXR), que regulam 
a expressão de genes que controlam o metabolismo 
de lipídios e lipoproteínas e a homeostase da glicose, 
também atuam na predisposição a aterosclerose e 
inflamação.37 Também foi descrito que a MCP-1 
induz a ativação das proteínas quinases ativadas por 
mitógenos (MAPK) ERK, JNK e p38 MAPK em células 
endoteliais humanas38 e que a via JAK/STAT induzia a 
ativação de citocinas em CMLV.39

Um estudo recente de Vanholder et al.40 discute 
o valor das pesquisas com PC, uma vez que na 
circulação de pacientes com DRC as concentrações de 
PC são mínimas, com o composto sendo rapidamente 
convertido em seu conjugado PCS. Ainda assim, os 
autores reforçam a relevância dos estudos com PC, as 
comparações entre PC e PCS e a análise dos efeitos in vitro 
dessas duas importantes toxinas. De fato, observamos 
no presente estudo que o PCS é mais agressivo em 
relação às CMLV mesmo na concentração mais baixa 
utilizada, o que confirma que o PCS é a toxina efetiva. 
Com efeito, muito se especula sobre se a adição de um 
grupo sulfato na molécula de PC seria responsável pelos 
efeitos danosos desta toxina sobre o corpo, a até agora 
são poucos os estudos in vitro que tentaram elucidar 
os mecanismos subjacentes a tal efeito. Quando em 
contato com CMLV, o grupo sulfato sozinho e mesmo 
o BSA isoladamente (a 4%) não conseguiram induzir a 
expressão de MCP-1 (dados não exibidos), o que nos 
faz pensar como o PCS interage com as células. Para 
nós, esta e outras observações sobre a absorção celular 
do PCS ainda permanecem obscuras e exigem mais 
estudos para esclarecer como o PCS interage com uma 
ampla gama de células, incluindo as CMLV.

Reconhecemos que o presente estudo apresenta 
algumas limitações e que mais trabalhos se fazem 
necessários. Em primeiro lugar, há outras vias de ativação 
e subunidades do NF-κB imbricadas na expressão de 
MCP-1. Além disso, devemos utilizar outros métodos 
para investigar a expressão de MCP-1 após a estimulação 
das CMLV com PC e PCS. Devemos nos lembrar que a 
análise da expressão do receptor para MCP -1 (CCR2) 
nas CMLV pode ser de grande importância para a 
compreensão destes mecanismos celulares.

conclusão

Em conclusão, o presente estudo mostra que as CMLV 
estão envolvidas na formação de lesões ateroscleróticas 
e na produção de citocinas como a MCP-1, que 
contribui para o início da resposta inflamatória e 
para a propagação para os lipídios. Nossos resultados 
sugerem pela primeira vez que o PC medeia a produção 

de MCP-1 nas CMLV, provavelmente através da via 
do NF-κB p65, apesar de sugerirmos que o PCS atua 
através de uma via de subunidade diferente, uma vez 
que o inibidor do NF-κB p65 não conseguiu bloquear a 
produção de MCP-1. Acreditamos que estratégias para 
bloquear as vias relacionadas à expressão de MCP-
1 podem ser alvos úteis para os eventos precoces da 
aterosclerose e, desta forma, reduzir os efeitos danosos 
da toxicidade urêmica para os pacientes com DRC.

AgRAdecImentos

Os autores gostariam de expressar sua gratidão pelo 
inestimável auxílio prestado por Maria da Graça 
Toledo, da Universidade Federal do Paraná - Curitiba-
PR, na obtenção dos espectros de CLAE.

Conflito de interesses e apoio financeiro: o presente 
trabalho teve o apoio financeiro das seguintes instituições: 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Programa de Demanda Social (DS) e 
Apoio à Pós-Graduação (PROAP). Nenhum dos autores 
tem conflito de interesses a relatar.

RefeRêncIAs

 1. Vanholder R, Argilés A, Baurmeister U, Brunet P, Clark W, Co-
hen G, et al. Uremic toxicity: present state of the art. Int J Artif 
Organs 2001;24:695-725.

 2. Ramezani A, Raj DS. The gut microbiome, kidney disease, and 
targeted interventions. J Am Soc Nephrol 2014;25:657-70. 
DOI:http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2013080905

 3. Vanholder R, Van Laecke S, Glorieux G. What is new in uremic 
toxicity? Pediatr Nephrol 2008;23:1211-21.

 4. Bammens B, Evenepoel P, Verbeke K, Vanrenterghem Y. Re-
moval of middle molecules and protein-bound solutes by pe-
ritoneal dialysis and relation with uremic symptoms. Kidney 
Int 2003;64:2238-43. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-
1755.2003.00310.x

 5. Vanholder R, De Smet R, Lesaffer G. p-cresol: a toxin revea-
ling many neglected but relevant aspects of uraemic toxicity. 
Nephrol Dial Transplant 1999;14:2813-5. PMID: 10570076 
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ndt/14.12.2813

 6. De Smet R, David F, Sandra P, Van Kaer J, Lesaffer G, Dhondt 
A, et al. A sensitive HPLC method for the quantification of 
free and total p-cresol in patients with chronic renal failure. 
Clin Chim Acta 1998;278:1-21. PMID: 9877120 DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/S0009-8981(98)00124-7

 7. Schepers E, Meert N, Glorieux G, Goeman J, Van der Eycken 
J, Vanholder R. P-cresylsulphate, the main in vivo metaboli-
te of p-cresol, activates leucocyte free radical production. 
Nephrol Dial Transplant 2007;22:592-6. DOI: http://dx.doi.
org/10.1093/ndt/gfl584

 8. Wang CP, Lu LF, Yu TH, Hung WC, Chiu CA, Chung FM, 
et al. Serum levels of total p-cresylsulphate are associated 
with angiographic coronary atherosclerosis severity in stable 
angina patients with early stage of renal failure. Atheroscle-
rosis 2010;211:579-83. PMID:20427046 DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.atherosclerosis.2010.03.036

 9. Wang C, Zhang Y, Yang Q, Yang Y, Gu Y, Wang M, et al. 
A novel cultured tissue model of rat aorta: VSMC prolifera-
tion mechanism in relationship to atherosclerosis. Exp Mol 
Pathol 2007;83:453-8. PMID: 17931623 DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.yexmp.2007.08.002



J Bras Nefrol 2016;38(2):153-160

p-cresol, não p-cresil sulfato estimula a MCP-1

160

10. Doran AC, Meller N, McNamara CA. Role of smooth muscle 
cells in the initiation and early progression of atherosclerosis. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:812-9. DOI: http://
dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.107.159327

11. Ikeda U, Okada K, Ishikawa S, Saito T, Kasahara T, Shimada 
K. Monocyte chemoattractant protein 1 inhibits growth of rat 
vascular smooth muscle cells. Am J Physiol 1995;268:H1021-
6. PMID: 7900856

12. Schecter AD, Rollins BJ, Zhang YJ, Charo IF, Fallon JT, Rossi-
khina M, et al. Tissue factor is induced by monocyte chemoat-
tractant protein-1 in human aortic smooth muscle and THP-
1 cells. J Biol Chem 1997;272:28568-73. DOI:http://dx.doi.
org/10.1074/jbc.272.45.28568

13. Selzman CH, Miller SA, Zimmerman MA, Gamboni-Robert-
son F, Harken AH, Banerjee A. Monocyte chemotactic pro-
tein-1 directly induces human vascular smooth muscle proli-
feration. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2002;283:H1455-
61. PMID: 12234797 DOI:http://dx.doi.org/10.1152/
ajpheart.00188.2002

14. Rensen SS, Doevendans PA, van Eys GJ. Regulation and cha-
racteristics of vascular smooth muscle cell phenotypic diversity. 
Neth Heart J 2007;15:100-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/
BF03085963

15. de Winther MP, Kanters E, Kraal G, Hofker MH. Nuclear fac-
tor kappaB signaling in atherogenesis. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 2005;25:904-14. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.
ATV.0000160340.72641.87

16. Jiang P, Xu J, Zheng S, Huang J, Xiang Q, Fu X, et al. 17beta-
-estradiol down-regulates lipopolysaccharide-induced MCP-
1 production and cell migration in vascular smooth muscle 
cells. J Mol Endocrinol 2010;45:87-97. DOI: http://dx.doi.
org/10.1677/JME-09-0166

17. Stinghen AE, Gonçalves SM, Martines EG, Nakao LS, Rie-
lla MC, Aita CA, et al. Increased plasma and endothelial cell 
expression of chemokines and adhesion molecules in chronic 
kidney disease. Nephron Clin Pract 2009;111:c117-26. PMID: 
19147993 DOI:http://dx.doi.org/10.1159/000191205

18. Mechanical A. Notes 3529. 1941;896(1):1-2.
19. Martín de Llano JJ, Fuertes G, García-Vicent C, Torró I, 

Fayos JL, Lurbe E. Procedure to consistently obtain endothelial 
and smooth muscle cell cultures from umbilical cord vessels. 
Transl Res 2007;149:1-9. PMID: 17196516 DOI:http://dx.doi.
org/10.1016/j.trsl.2006.07.010

20. Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and 
survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. 
J Immunol Methods 1983;65:55-63. PMID: 6606682 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4

21. Matsumori A, Furukawa Y, Hashimoto T, Yoshida A, Ono K, 
Shioi T, et al. Plasma levels of the monocyte chemotactic and 
activating factor/monocyte chemoattractant protein-1 are ele-
vated in patients with acute myocardial infarction. J Mol Cell 
Cardiol 1997;29:419-23. PMID: 9040055 DOI: http://dx.doi.
org/10.1006/jmcc.1996.0285

22. Haberstroh U, Pocock J, Gómez-Guerrero C, Helmchen U, 
Hamann A, Gutierrez-Ramos JC, et al. Expression of the 
chemokines MCP-1/CCL2 and RANTES/CCL5 is differen-
tially regulated by infiltrating inflammatory cells. Kidney 
Int 2002;62:1264-76. PMID: 12234296DOI: http://dx.doi.
org/10.1111/j.1523-1755.2002.kid572.x

23. Wenzel UO, Fouqueray B, Grandaliano G, Kim YS, Karamitsos 
C, Valente AJ, et al. Thrombin regulates expression of mono-
cyte chemoattractant protein-1 in vascular smooth muscle cells. 
Circ Res 1995;77:503-9. PMID: 7641321 DOI:http://dx.doi.
org/10.1161/01.RES.77.3.503

24. Jaipersad AS, Lip GY, Silverman S, Shantsila E. The role of 
monocytes in angiogenesis and atherosclerosis. J Am Coll 
Cardiol 2014;63:1-11. PMID: 24140662 DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.jacc.2013.09.019

25. Hacke K, Rincon-Orozco B, Buchwalter G, Siehler SY, Wa-
sylyk B, Wiesmüller L, et al. Regulation of MCP-1 chemoki-
ne transcription by p53. Mol Cancer 2010;9:82. DOI: http://
dx.doi.org/10.1186/1476-4598-9-82

26. Nishi K, Imamura T, Kitamura K, Ogawa T, Fujimoto S, Kakit-
subata Y, et al. Associations of plasma pentraxin 3 and mo-
nocyte chemoattractant protein-1 concentrations with cardio-
vascular disease in patients with chronic kidney disease. Ren 
Fail 2011;33:398-404. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/088602
2X.2011.568136

27. Chang MC, Wang TM, Yeung SY, Jeng PY, Liao CH, Lin TY, 
et al. Antiplatelet effect by p-cresol, a uremic and environmen-
tal toxicant, is related to inhibition of reactive oxygen species, 
ERK/p38 signaling and thromboxane A2 production. Atheros-
clerosis 2011;219:559-65. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
atherosclerosis.2011.09.031

28. Meijers BK, Claes K, Bammens B, de Loor H, Viaene L, Ver-
beke K, et al. p-Cresol and cardiovascular risk in mild-to-mo-
derate kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:1182-9. 
DOI: http://dx.doi.org/10.2215/CJN.07971109

29. Meijers BK, De Loor H, Bammens B, Verbeke K, Vanrenter-
ghem Y, Evenepoel P. p-Cresyl sulfate and indoxyl sulfate in 
hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1932-8. 
DOI: http://dx.doi.org/10.2215/CJN.02940509

30. Tumur Z, Shimizu H, Enomoto A, Miyazaki H, Niwa T. Indo-
xyl sulfate upregulates expression of ICAM-1 and MCP-1 by 
oxidative stress-induced NF-kappaB activation. Am J Nephrol 
2010;31:435-41. DOI: http://dx.doi.org/10.1159/000299798

31. Ueda A, Ishigatsubo Y, Okubo T, Yoshimura T. Transcriptional 
regulation of the human monocyte chemoattractant protein-1 
gene. Cooperation of two NF-kappaB sites and NF-kappaB/
Rel subunit specificity. J Biol Chem 1997;272:31092-9. PMID: 
9388261 DOI:http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.49.31092

32. Dwarakanath RS, Sahar S, Reddy MA, Castanotto D, Ros-
si JJ, Natarajan R. Regulation of monocyte chemoattractant 
protein-1 by the oxidized lipid, 13-hydroperoxyoctadecadie-
noic acid, in vascular smooth muscle cells via nuclear factor-
-kappa B (NF-kappa B). J Mol Cell Cardiol 2004;36:585-
95. PMID: 15081318 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
yjmcc.2004.02.007

33. Jimi E, Aoki K, Saito H, D'Acquisto F, May MJ, Nakamura I, et 
al. Selective inhibition of NF-kappa B blocks osteoclastogenesis 
and prevents inflammatory bone destruction in vivo. Nat Med 
2004;10:617-24. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm1054

34. Tas SW, de Jong EC, Hajji N, May MJ, Ghosh S, Vervoordel-
donk MJ, et al. Selective inhibition of NF-kappaB in dendritic 
cells by the NEMO-binding domain peptide blocks maturation 
and prevents T cell proliferation and polarization. Eur J Im-
munol 2005;35:1164-74. PMID: 15770694 DOI: http://dx.doi.
org/10.1002/eji.200425956

35. Tabruyn SP, Mémet S, Avé P, Verhaeghe C, Mayo KH, Stru-
man I, et al. NF-kappaB activation in endothelial cells is cri-
tical for the activity of angiostatic agents. Mol Cancer Ther 
2009;8:2645-54. DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1535-7163.
MCT-09-0383

36. Gupta SC, Sundaram C, Reuter S, Aggarwal BB. Inhibiting NF-
κB activation by small molecules as a therapeutic strategy. Bio-
chim Biophys Acta 2010;1799;10:775-87. PMID: 20493977 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbagrm.2010.05.004

37. Wright E Jr, Scism-Bacon JL, Glass LC. Oxidative stress in type 
2 diabetes: the role of fasting and postprandial glycaemia. Int 
J Clin Pract 2006;60:308-14. PMID: 16494646 DOI: http://
dx.doi.org/10.1111/j.1368-5031.2006.00825.x

38. Werle M, Schmal U, Hanna K, Kreuzer J. MCP-1 induces 
activation of MAP-kinases ERK, JNK and p38 MAPK in 
human endothelial cells. Cardiovasc Res 2002;56:284-92. 
PMID: 12393099 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0008-
6363(02)00600-4

39. Watanabe S, Mu W, Kahn A, Jing N, Li JH, Lan HY, et al. Role 
of JAK/STAT pathway in IL-6-induced activation of vascular 
smooth muscle cells. Am J Nephrol 2004;24:387-92. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1159/000079706

40. Vanholder R, Bammens B, de Loor H, Glorieux G, Meijers B, 
Schepers E, et al. Warning: the unfortunate end of p-cresol as a 
uraemic toxin. Nephrol Dial Transplant 2011;26:1464-7. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfr056


