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O Papel dos Produtos Finais de Glicosilação Avançada
na Nefropatia Diabética
Elisabete Castro1

RESUMO
A nefropatia diabética (ND) constitui a principal causa de doença renal crónica, afectando, actualmente, cerca de 15-25% dos diabéticos tipo 1 e 30-40% dos 
diabéticos tipo 2. Várias décadas de extensa investigação têm tentado elucidar acerca das diversas vias patogénicas implicadas no desenvolvimento da ND.
Os produtos finais de glicosilação avançada (PGAs) são um grupo heterogéneo de proteínas, de lípidos e de ácidos nucleicos aos quais os resíduos glucídicos estão 
covalentemente ligados. A formação dos PGAs está aumentada em situações de hiperglicemia e é também estimulada pelo stress oxidativo. Para além de se po-
derem ligar de forma não-específica às membranas basais e modificar as suas propriedades, os PGAs são também capazes de induzir respostas celulares específicas 
ao interactuarem com os seus receptores. Os PGAs estão envolvidos nas alterações estruturais das nefropatias crónicas através do seu papel indutor de esclerose 
glomerular, fibrose intersticial e atrofia tubular. Estes efeitos contribuem assim para a fisiopatologia da generalidade das doenças renais crónicas, mas de forma mais 
proeminente para a da ND.
Com esta monografia pretendemos fornecer uma visão geral das diferentes vias implicadas na patogénese da ND, enfatizando o papel dos PGAs e revendo a infor-
mação relativa às perspectivas terapêuticas que têm vindo a ser exploradas ao longo da última década, que incidiram na actuação ao nível da formação e degradação 
dos PGAs, bem como na interacção com os seus receptores.
Espera-se que, ao longo dos próximos anos, algumas destas terapêuticas promissoras venham a ser avaliadas em contexto clínico e possam contribuir para a redução 
da incidência da ND e dos pesados encargos médicos e económicos por ela acarretados.
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THE ROLE OF ADVANCED GLYCOSYLATION END PRODUCTS IN DIABETIC NEPHROPATHY 

ABSTRACT
Diabetic nephropathy is the leading cause of chronic renal disease, affecting at present, about 15-25% of type 1 diabetics and 30-40% of type 2 diabetics. several 
decades of extensive research have clarified on the various pathogenic pathways implicated in the development of diabetic nephropathy.
The advanced glycation end products (AGEs) are a heterogeneous group of proteins, lipids and nucleic acids to which glycidyl residues are covalently linked. The 
formation of AGEs is increased in situations of hyperglycemia and is also stimulated by oxidative stress. It appears that the activation of the renin-angiotensin sys-
tem may contribute to the formation of AGEs through various mechanisms. besides being able to connect on a non-specific to basement membranes and modify 
their properties, the AGEs are also able to induce specific cellular responses to interact with their receptors. AGEs are involved in structural changes of progressive 
nephropathies inducing glomerulosclerosis, interstitial fibrosis and tubular atrophy. Thus, these effects contribute to the pathophysiology of most chronic renal 
disease, but more prominently for diabetic nephropathy.
With this thesis we aim to provide an overview of the different pathways involved in the pathogenesis of diabetic nephropathy emphasizing the role of AGEs, with 
particular regard to the therapeutic perspectives that have been explored over the last decade, that focus on the formation and degradation of AGEs, as well as the 
interaction with their receptors. 
It is expected that over the next few years, some of these promising therapies are widely evaluated in clinical context, thereby helping to reduce the incidence of 
diabetic nephropathy and heavy medical and economic costs it entailed.
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INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (Dm) é uma doença crónica 
em larga expansão, atingindo, actualmente, pro-
porções de uma epidemia a nível mundial. Estima-
se que, actualmente, existam cerca de 240 milhões 
de diabéticos em todo o mundo e que em 2025 
este número aumente para cerca de 380 milhões. 
Este facto deve-se, essencialmente, à incidência 
crescente de diabetes mellitus tipo 2 (Dm 2), se-
cundária ao envelhecimento, à urbanização, aos 
maus hábitos alimentares, ao aumento do índice 
de massa corporal (ImC) e ao estilo de vida seden-
tário, designadamente nas comunidades ociden-
tais1. Em Portugal, a prevalência estimada de Dm 
2 é de 11,7%, sendo mais frequente nos homens 
(14,2%) do que nas mulheres (9,5%). Foi tam-
bém verificado que, a nível nacional, 34,9% da 
população entre os 20 e os 79 anos tem diabetes 
ou pré-diabetes, sendo que 43,6% dos afectados 
desconhece a sua condição2. 
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A nefropatia diabética (ND) constitui uma das com-
plicações mais graves da Dm sendo a principal causa 
de doença renal crónica no mundo ocidental. Actual-
mente, a ND afecta cerca de 15 a 25% dos diabéticos 
tipo 1 e 30 a 40% dos diabéticos tipo 23.
  Ao longo das últimas décadas, têm sido desenvolvi-
das numerosas investigações numa tentativa de elu-
cidar os mecanismos envolvidos no surgimento e na 
progressão da ND, verificando-se que esta patologia 
poderá resultar da interacção entre múltiplos factores, 
designadamente, genéticos, hemodinâmicos, endó-
crinos e metabólicos (Figura 1)3.
  Relativamente aos factores genéticos, foram detecta-
dos numerosos genes que conferem susceptibilidade 
para a Dm 2, nomeadamente, os envolvidos no equi-
líbrio electrolítico, na produção e secreção de insulina, 
no ciclo celular e na diferenciação dos adipócitos4. Na 
diabetes mellitus tipo 1 (Dm 1), os genes, cujo poli-
morfismo tem demonstrado estar associado à nefro-
patia, são, entre outros, os relacionados com o sistema 
renina-angiotensina, com o metabolismo glucídico e 
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FIGURA 1
Ilustração esquemática das inter-
acções entre os factores genéticos, 
metabólicos, hemodinâmicos, in-
tracelulares e de crescimento/citoci-
nas, na patogénese da nefropatia 
diabética.

PGAs (produtos finais de glicosi-
lação avançada); 
iNOs (sintetase induzível do óxido 
nítrico); 
TGF-ß (factor de crescimento 
transformador-ß); 
OPb-9195 [(6)-2-Isopropilideno-
hidrazono-4-oxo-tiazolidina-5-
ilacetanilido]; 
PlA (produtos finais de lipoxi-
dação avançada); 
TGF-ß (factor de crescimento 
transformador-ß); 
VEGF (factor de crescimento vas-
cular endotelial); 
RPGA (receptor dos produtos de 
glicosilação avançada); 
hbPm (heparina de baixo peso 
molecular); 
mCP-1 (proteína quimiotática dos 
monócitos-1); 
IFN-y (interferão-y); 
COX-2 (cicloxigenase-2); 
NOX-2 (NADPh oxidase-2); 
NF-кb (factor nuclear-кb); 
bFT (brometo de N-fenaciltiazol); 
AlT-711 (3-fenacil-4,5-cloreto de 
dimetiltiazol); 
PA (pressão arterial); 
RPGA (receptor dos produtos fi-
nais de glicosilação avançada); 
sRPGA (forma solúvel do receptor 
dos produtos finais de glicosilação 
avançada); 
CRF (factor libertador da cortico-
trofina); 
CTGF (factor de crescimento do 
tecido conjuntivo); 
IGF-1 (factor de crescimento se-
melhante à insulina); 
PDGF (factor de crescimento deri-
vado das plaquetas); 
mmP-9 (metaloproteinase da 
matriz-9); 
ICAm (molécula de adesão inter-
celular); 
VCAm (molécula de adesão da 
célula endotelial); 
PCR (proteína C reactiva); 
TNF-α (factor de necrose 
tumoral-α); 
Il-1ß (interleucina-1ß); 
NADPh (fosfato do dinucleotídeo 
de nicotinamida e adenina).

FIGURA 2
mecanismos através dos quais 
a produção intracelular de pre-
cursores de PGAs produz dano 
nas células endoteliais. Alter-
ações covalentes das proteínas 
intracelulares pelos precursores 
dicarbonílicos altera de forma 
grave as funções celulares. A 
modificação das proteínas da 
matriz extra-celular conduz a 
alterações na interacção com 
outras proteínas da matriz e 
com integrinas. modificações 
das proteínas plasmáticas pelos 
precursores dos PGAs originam 
ligandos que se ligam aos recep-
tores dos PGAs, induzindo al-
terações na expressão génica nas 
células endoteliais, no mesângio 
e nos macrófagos. Adaptado de 
(75), com autorização.
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lipídico, com o stress oxidativo, com factores de cres-
cimento e inflamatórios5.
  Os factores hemodinâmicos englobam as elevações 
da pressão arterial sistémica e intraglomerular, bem 
como a activação de várias vias de hormonas vasoacti-
vas como o sistema renina--angiotensina-aldosterona 
(sRAA), endotelina (ET), óxido nítrico (NO) e uro-
tensina (uT)6.
  Factores endócrinos estão também relacionados com 
a patogénese da ND, nomeadamente a hormona de 
crescimento (Gh) e o factor de crescimento relacio-
nado com a insulina (IGF)3.
 A hiperglicemia persistente, consiste num factor 
crucial no desenvolvimento da ND. Têm sido pos-
tulados quatro mecanismos através dos quais a hiper-
glicemia conduz à lesão tecidular: a activação das vias 
dos polióis e das hexosaminas, a activação da proteína 
cínase C (PKC) e a formação dos produtos finais da 
glicosilação avançada (PGAs)7-9. Os PGAs consti-
tuem um grupo de diversos compostos resultantes 
da glicosilação não-enzimática de proteínas, lípidos e 
ácidos nucleicos. Estas reacções iniciais são reversíveis 
dependendo da concentração dos diversos agentes. 
No entanto, se houver persistência de elevados níveis 
de glicose, uma série de reacções subsequentes con-
duz à formação dos PGAs. Vários compostos como 
a carboximetilisina e a pentosidina são exemplos de 
PGAs, bem caracterizados e amplamente estudados. 
Os PGAs têm a capacidade de formar ligações cru-
zadas entre proteínas, o que altera a sua estrutura e 
função, designadamente na matriz extra-celular, na 
membrana basal e no endotélio. Outra característica 
importante dos PGAs é a sua capacidade de interac-
ção com uma variedade de receptores da superfície 
celular, que conduz à sua endocitose e degradação 
ou à activação celular de eventos pró-oxidantes e pró-
inflamatórios (Figura 2). Para além dos produtos 
formados endogenamente, os PGAs podem também 
provir de fontes exógenas, como o fumo do tabaco ou 
o processamento de alimentos10.
  Da interacção entre os diversos mecanismos po-
tencialmente implicados na génese e na progressão 
da ND, resulta a activação de segundos mensageiros 
intracelulares como a PKC e a mAP cinase (mAPK), 
factores de transcrição intracelulares como o factor 
nuclear kb (NF-kb) e numerosos factores de cres-
cimento como citocinas pró-escleróticas, factor de 
crescimento transformador-ß1 (TGF-ß1), factor de 
crescimento do tecido conjuntivo (CTGF), factor de 
crescimento promotor da permeabilidade, factor de 
crescimento do endotélio vascular (VEGF) e factor 
de crescimento derivado das plaquetas (PDGF)3,6,11. 
Consequentemente, surgem alterações renais específi-
cas a nível funcional e morfológico. Inicialmente, sur-
ge hiperfiltração glomerular, hipertrofia glomerular e 
renal, aumento da excreção urinária de albumina, es-

pessamento da membrana basal, expansão mesangial 
com a acumulação de proteínas da matriz extra-celular, 
como o colagénio, a fibronectina e a laminina. Numa 
fase mais avançada da nefropatia surge proteinúria, de-
clínio da função renal com diminuição da depuração 
de creatinina, glomerulosclerose e fibrose intersticial3.
  Nesta monografia pretende-se rever o papel dos 
PGAs na patogénese da ND, salientando a sua in-
teracção com outros factores igualmente implicados, 
incluindo os dados que têm vindo a sugerir um po-
tencial terapêutico da modulação destes agentes. Para 
o efeito, foram pesquisados artigos científicos na base 
de dados da Pubmed e da science Direct. As palavras-
chave utilizadas foram “diabetic nephropathy” e “gly-
cosylation end products, advanced”.

BIOQUÍMICA DOS PRODUTOS FINAIS DA 
GLICOSILAÇÃO AVANÇADA

Os PGAs constituem uma grande variedade de subs-
tâncias formadas a partir de reacções amino-carboni-
lo, não-enzimáticas, entre açúcares redutores, lípidos 
oxidados, proteínas ou ácidos nucleicos12. A via clás-
sica da reacção de maillard, também denominada 
glicosilação, inicia-se com a formação de uma base de 
schiff instável, formada pela reacção entre um grupo 
carbonilo de um açúcar reductor, como a glicose, e 
um grupo amina, proveniente, por exemplo, do ami-
noácido lisina. Posteriormente, a base de schiff sofre 
rearranjos, tornando essa estrutura mais estável - os 
produtos Amadori - actualmente conhecidos como 
produtos iniciais da reacção de maillard. A hemoglo-
bina glicada (hbA1c) e a frutosamina são conhecidos 
exemplos desses produtos. Os produtos de Amadori 
possuem grupos carbonilo, que reagem com grupos 
aminas, dando origem aos produtos avançados da re-
acção de maillard – PGAs12,13.
  Os mecanismos alternativos de formação de PGAs 
incluem a chamada via do “stress carbonílico”, 
na qual a oxidação de lípidos ou de açúcares gera 
compostos intermediários altamente reactivos14. Es-
tes produtos intermediários são conhecidos como 
compostos dicarbonílicos ou oxaldeídos e são deles 
exemplo o metilglioxal e o glioxal, formados por gli-
cólise e autoxidação de glicose e que interagem com 
aminoácidos para formar PGAs15. Os PGAs forma-
dos a partir da oxidação de açúcares ou de lípidos 
podem também ser denominados, respectivamente, 
produtos da glicoxidação ou da lipoxidação avan-
çada. Deve salientar-se que, durante a ocorrência 
de algumas das reacções que levam à formação dos 
PGAs, formam-se espécies reactivas do oxigénio 
(ROs) que contribuem, em simultâneo, para o 
stress oxidativo e para a ocorrência de danos estrutu-
rais e funcionais nas macromoléculas16,17.
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A formação dos PGAs in vivo pode, adicionalmen-
te, envolver neutrófilos, monócitos e macrófagos, os 
quais, após estímulo inflamatório, produzem mielo-
peroxidase e a enzima NADPh oxidase, que indu-
zem a formação de PGAs por intermédio da oxidação 
de aminoácidos14.
  Devido à complexidade e heterogeneidade das re-
acções que podem ocorrer, poucos PGAs foram 
claramente identificados e quantificados em estudos 
laboratoriais. A carboximetilisina (Cml), a pirralina e 
a pentosidina são exemplos de PGAs bem caracteriza-
dos e amplamente estudados18,19.

METABOLISMO DOS PRODUTOS FINAIS DA 
GLICOSILAÇÃO AVANÇADA

O pool endógeno de PGAs reflecte basicamente o ba-
lanço cinético de dois processos opostos: por um lado, 
a formação endógena e a absorção dos PGAs exógenos, 
e por outro, a degradação e a eliminação dos PGAs20.
  A formação de PGAs ocorre lentamente sob condi-
ções fisiológicas, e afecta predominantemente molé-
culas com semi-vida longa, como o colagénio, exer-
cendo, assim, um papel importante no processo de 
envelhecimento21. No entanto, sob condições de hi-
perglicemia ou stress oxidativo, a formação de PGAs 
aumenta de forma acentuada16,22. Verifica-se que os 
diabéticos apresentam concentrações séricas de PGAs 
significativamente mais elevadas do que os indivíduos 
não diabéticos23. A hbA1C, variante de hemoglobi-
na que possui um produto Amadori na sua cadeia ß, 
reflecte a ocorrência de hiperglicemias ao longo dos 
últimos três meses e, indirectamente, de glicosilação 
avançada, constituindo, até hoje, o melhor indicador 
do controlo da diabetes24. No entanto, verifica-se que, 
frequentemente, existe discrepância entre um bom 
controlo glicémico, avaliado através da hbA1c e os 
níveis cutâneos e circulantes dos PGAs6. De facto, 
num estudo efectuado em diabéticos tipo 1, os níveis 
cutâneos de PGAs foram considerados um melhor 
predictor de progressão da ND do que a hbA1c25.
  Devido à maior reactividade dos precursores dicar-
bonílicos derivados da glicose e formados intracelu-
larmente (glioxal, metilglioxal e 3-desoxiglicosona), 
actualmente, considera-se que o evento primário de-
sencadeador da formação de PGAs intra e extracelula-
res é a elevada concentração de glicose intracelular9,26.
  A formação dos PGAs é essencialmente endógena, 
no entanto, esses produtos podem ser introduzidos 
no organismo através de fontes exógenas, como o 
fumo do tabaco e os alimentos27,28. A formação de 
PGAs nos alimentos é potenciada por métodos de 
confecção que utilizam altas temperaturas e humi-
dade reduzida, sendo os alimentos ricos em lípidos 
os principais contribuintes do conteúdo dietético de 

PGAs29. Os PGAs provenientes da alimentação, dos 
quais 50-80% são absorvidos a nível intestinal, são 
considerados as principais fontes exógenas de PGAs30. 
Os restantes são excretados através da urina, em cerca 
de 48 horas e em indivíduos com função renal nor-
mal14. há evidências de que os PGAs dietéticos se 
adicionam ao pool de PGAs endógenos, favorecendo 
o aparecimento e a progressão das diversas complica-
ções da Dm27,31. O fumo do tabaco é também con-
siderado uma importante fonte exógena de PGAs27. 
Durante a combustão do tabaco, espécies reactivas 
de PGAs são volatilizadas, absorvidas pelos pulmões 
e podem interagir com proteínas séricas32. Esse acon-
tecimento reflecte-se no facto de as concentrações sé-
ricas de PGAs serem significativamente mais elevadas 
em fumadores do que em não fumadores33.
  O organismo possui mecanismos de defesa contra 
a acumulação de PGAs. Os sistemas enzimáticos 
capazes de influenciar o pool endógeno de PGAs 
incluem a oxaldeído reductase e a aldose reductase, 
eficientes na eliminação de intermediários dicarboní-
licos reactivos. Os sistemas enzimáticos glioxilase I e 
II, a frutosamina-3-cinase e a frutosamina oxidase são 
também responsáveis pela interrupção de reacções de 
glicosilação em diferentes estágios34. No entanto, em 
situações que condicionem o excesso de PGAs, como 
na Dm, na hiperlipidemia, na insuficiência renal e 
em indivíduos que consomem alimentos com alto 
teor em PGAs, esses sistemas podem ser superados35.
A remoção dos PGAs dos componentes teciduais é 
realizada através da proteólise extracelular ou pelas 
células scavenger, como os macrófagos, que efectuam 
a endocitose de PGAs através de receptores e que, 
após a degradação intracelular, libertam na circulação 
PGA-peptídeos solúveis e de baixo peso molecular, 
que são posteriormente excretados a nível renal, tal 
como os intermediários altamente reactivos13. Na pre-
sença de insuficiência renal ocorre, assim, a falha da 
remoção dos PGAs circulantes, contribuindo consi-
deravelmente para as elevadas concentrações de PGAs 
séricos e teciduais que se verificam nesses doentes36. 
Adicionalmente, a lisozima, proteína com reconheci-
da propriedade antimicrobiana, possui alta afinidade 
pelos PGAs, constituindo um mecanismo adicional 
na remoção destes compostos14.
  Associados a esses processos de formação/absorção e 
degradação/eliminação, os factores genéticos podem 
influenciar o metabolismo dos PGAs e, consequen-
temente, a predisposição para o desenvolvimento de 
patologias associadas a estes compostos, como a Dm, 
a aterosclerose, a artrite, a osteoporose e a doença de 
Alzheimer15,28. A título de exemplo, o polimorfis-
mo do RPGA, um dos reconhecidos receptores dos 
PGAs, foi associado a um ligeiro efeito protector 
quanto ao desenvolvimento de nefropatia em diabé-
ticos tipo 1, sugerindo um importante impacto no 
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efeito da expressão génica sobre o desenvolvimento 
das complicações vasculares da diabetes37.

MECANISMOS DE ACÇÃO DOS PRODUTOS 
FINAIS DA GLICOSILAÇÃO AVANÇADA

Os PGAs podem induzir dano celular através de 
três mecanismos. O primeiro é a modificação de 
estruturas intracelulares, nomeadamente as envol-
vidas na transcrição génica. O segundo mecanismo 
consiste na interacção dos PGAs com proteínas da 
matriz extracelular, facto que vai alterar a sinalização 
entre as moléculas da matriz e a célula. O terceiro 
mecanismo refere-se à modificação de proteínas ou 
lípidos que podem ligar-se a receptores específicos, 
conduzindo à produção de citocinas inflamatórias 
e factores de crescimento que, por sua vez, contri-
buem para a ND9,13,26.
  Os PGAs formados intracelularmente podem al-
terar as propriedades celulares fundamentais para 
a homeostasia vascular, podendo chegar a reduzir 
70% da actividade mitogénica do citosol das células 
endoteliais38. Adicionalmente, podem ainda ocorrer 
alterações genómicas após a interacção entre PGAs 
e nucleotídeos, histonas ou proteínas envolvidas na 
transcrição do ADN celular9.
  As proteínas de semi-vida longa que constituem a 
matriz extracelular e as membranas basais vasculares são 
também susceptíveis à formação e à acumulação dos 
PGAs. Para além de reduzir a actividade enzimática, a 
formação dos PGAs compromete a conformação geo-
métrica das proteínas, causando anomalias estruturais 
e funcionais permanentes. há evidências de que a for-
mação de ligações cruzadas entre PGAs e o colágenio 
tipo I ou elastina conduz ao alargamento da área da 
matriz extracelular, resultando, assim, no aumento da 
rigidez vascular9,38. Quando a composição da matriz 
extracelular glomerular é afectada, rapidamente surge 
disfunção e falência orgânicas. A albumina constitui 
um dos principais alvos dos PGAs. A sua glicosila-
ção induz alterações na conformação tridimensional, 
podendo daí resultar uma estrutura característica das 
fibrilas de amilóide. Os depósitos locais condensados 
de amilóide podem ser resistentes à acção macrofági-
ca, promovendo a inflamação. A inibição da glicosila-
ção da albumina demonstrou melhorar os danos ao 
nível do glomérulo e da função renal, salientando, as-
sim, o papel central dos PGAs circulantes39. Os PGAs 
interferem também nas interacções entre as células e 
a matriz. um exemplo dessa interferência consiste na 
diminuição da adesão das células endoteliais, secun-
dária às alterações causadas pelos PGAs nos domínios 
de ligações celulares do colágeno tipo IV26.
Entre os mecanismos através dos quais os PGAs po-
dem contribuir para o desenvolvimento e progressão 

da ND, é de destacar a interacção desses compostos 
com receptores presentes na superfície de diversos 
tipos celulares. Do complexo sistema de reconheci-
mento dos PGAs, o receptor RPGA é provavelmente 
a molécula mais bem caracterizada40,41. O RPGA per-
tence à superfamília das imunoglobulinas de superfí-
cie celular, com o seu gene localizado no cromossoma 
6, no complexo principal de histocompatibilidade. 
As regiões para o NF-кb e para a interleucina-6 (Il-
6) estão localizadas no gene promotor do RPGA, 
controlando a expressão desse receptor e associando 
o RPGA às respostas inflamatórias. sob condições 
fisiológicas, o RPGA é minimamente expresso nos 
tecidos e nos vasos. No entanto, a sua expressão está 
aumentada nos macrófagos, monócitos, células mus-
culares lisas, células endoteliais e astrócitos quando há 
excesso de PGAs, o que evidencia um processo de 
feedback positivo38,40. A interacção PGA-RPGA nas 
células endoteliais activa a transcrição do NF-кb, con-
duzindo ao aumento da expressão de seus genes alvo, 
como a ET-1, molécula de adesão da célula endote-
lial-1 (VCAm-1), selectina E, factor tecidual, trom-
bomodulina, VEGF e de citocinas pró-inflamatórias 
que incluem a interleucina-1α, a Il-6 e o factor de 
necrose tumoral-α (TNF-α), para além do próprio 
RPGA. O bloqueio do RPGA, por sua vez, inibe a 
activação do NF-кb38. Verificou-se que a presença do 
RPGA é fundamental no comprometimento da res-
posta angiogénica na Dm e que o bloqueio funcional 
desse receptor é capaz de restaurar a resposta angiogé-
nica suprimida42. Num outro estudo, a inactivação do 
gene do RPGA, num modelo animal de ND, resul-
tou na supressão significativa das modificações renais 
características e evidenciou que o grau da lesão renal 
era proporcional à carga genética do RPGA43.
  Outros receptores, como o PGA-R1, o PGA-R2 
e o PGA-R3, e os receptores scavenger de macró-
fagos classe A tipos I e II, são também capazes de 
reconhecer e ligar-se aos PGAs, mas não demons-
traram qualquer actividade de transdução de sinal 
após a interacção com os PGAs. Pelo contrário, 
estes receptores estão associados à eliminação des-
ses compostos. O denominado CD36, receptor 
scavenger da classe b, também reconhece PGAs e 
está envolvido na depuração desses compostos da 
circulação, verificando-se que a sua expressão é in-
duzida pelo stress oxidativo44. Os PGAs também 
são reconhecidos pelos receptores scavenger classe 
E, lectin-like oxidized lDl receptor-1 (lOX-1), fas-
ciclina, epidermal growth factor-like (EGF), lami-
nin-type epidermal growth factor-like (lEGF), link 
domain-containing scavenger receptor-1 e 2 (FEEl-
1 e FEEl-2)38.
A modulação das diferentes actividades exercidas 
pelos receptores dos PGAs constitui um assunto de 
grande interesse e tem sido associada a diversos facto-
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res, como a concentração da glicose, a concentração 
de insulina, os PGAs e as espécies reactivas de oxigé-
nio (ROs). As medidas frequentemente utilizadas em 
estudos para avaliar a modulação dos receptores dos 
PGAs centram-se nos parâmetros de activação celular. 
A caracterização dos receptores dos PGAs, bem como 
dos seus polimorfismos genéticos, têm sido elucida-
dos e poderão contribuir para o desenvolvimento de 
novas terapias anti-PGAs32.

PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS

uma grande variedade de compostos e estratégias 
tem vindo a ser estudada in vitro e in vivo, com o 
objectivo de avaliar o seu potencial na prevenção e 
no tratamento da ND39. Estes fármacos podem ser 
divididos em diferentes classes, de acordo com o seu 
mecanismo de acção, nomeadamente os que inibem 
a formação dos PGAs a diferentes níveis, os que que-
bram as ligações cruzadas entre proteínas mediadas 
pelos PGAs, os que neutralizam os seus efeitos, os 
que reduzem a expressão do RPGA e os que actuam 
indirectamente, diminuindo, por exemplo o stress 
oxidativo (Tabela 1).
 é importante referir que, apesar das estratégias de 
inibição dos PGAs enfatizarem o papel que estes pro-
dutos têm no desenvolvimento das complicações da 
Dm, estes tratamentos podem também ser alvo de 
investigação num contexto diferente, dado que estão 
também implicados nas patologias secundárias ao 
processo de envelhecimento.

Inibidores da formação dos PGAs

A aminoguanidina (pimagedina) foi um dos primei-
ros inibidores dos PGAs a ser estudado e crê-se que 
actue a nível nuclear, na formação dos intermediários 
carbonílicos10. Para além desta acção, acredita-se que a 
aminoguanidina actue inicialmente como quelante e 
anti-oxidante45. Tem sido demonstrado, em estudos 
animais, que a aminoguanidina previne uma grande 
variedade de complicações vasculares diabéticas10 e os 
ensaios clínicos têm demonstrado uma redução dos 
PGAs com a aminoguanidina, independentemen-
te da diminuição da hbA1c46. Em ensaios clínicos 
com diabéticos tipo 1 e tipo 2, observou-se uma re-
dução da proteinúria e da progressão da retinopatia, 
apesar de não ter sido demonstrado um benefício 
estatisticamente significativo na progressão da nefro-
patia46. Outros ensaios clínicos têm sido limitados, 
em resultado de preocupações que surgem relativas 
à toxicidade desta substância a longo prazo, nome-
adamente pela formação de mieloperoxidase e anti-
corpos anti-neutrofílicos, e inclusive, em alguns, de 
glomerulonefrite47.

  A piridoxamina é um derivado da vitamina b6, que 
inibe a formação dos PGA e de produtos lipídicos 
derivados da reacção de maillard (produtos finais de 
lipoxidação avançada - PlAs)48. há evidência de que 
este agente possui também efeito anti-oxidante, asso-
ciado à melhoria da intolerância à glicose e da obesi-
dade em ratos alimentados com dieta com alto teor 
de gordura49. Para além disso, a piridoxamina liga-se 
aos intermediários reactivos, inibindo a formação dos 
PGAs e PlAs. Estudos realizados em ratazanas obesas 
demonstram que a piridoxamina impede o desenvol-
vimento de complicações renais e vasculares48. Outros 
trabalhos têm revelado que a piridoxamina impede a 
elevação dos PGAs a nível renal e no soro, por antago-
nizar a angiotensina II, prevenindo assim a hipertrofia 
renal e reduzindo a retenção de sódio em modelos ex-
perimentais10. Estudos de fase 2 realizados em doen-
tes com Dm 1 e Dm 2, revelam que a piridoxamina 
diminui a creatinina plasmática em 48% bem como 
a excreção urinária de TGF-ß, sem alterar a excreção 
urinária de albumina50.
 O OPb-9195 [(6)-2-Isopropilidenohidrazono-
4-oxo-tiazolidina-5-ilacetanilido], um derivado da 
tiazolidina, tem demonstrado prevenir a progressão 
da glomerulosclerose e reduzir a excreção urinária de 
albumina e a expressão renal de TGF-ß e VEGF, em 
modelos animais com Dm251.
  Em estudos efectuados em ratazanas com Dm, 
foi verificado que o lR-90 [metileno bis 4,4’ – (–2 
clorofenilureído fenoxisobutírico)], impede o desen-
volvimento de albuminúria e reduz a concentração 
sérica de creatinina bem como os níveis circulantes de 
PGAs, não tendo qualquer efeito no controlo glicé-
mico. O lR-90 previne ainda a glomerulosclerose e a 
deposição de colagénio, em associação com a redução 
da acumulação glomerular dos PGA52. Recentemen-
te, demonstrou-se que o lR-90 inibe a expressão do 
gene s100b induzida pelo RPGA e de outros genes 
pró-inflamatórios em monócitos humanos53.

Quebradores de ligações cruzadas

Experiências in vitro com o brometo de N-fenaciltia-
zol (bFT) demonstraram a sua acção como quebra-
dor de ligações cruzadas e como agente capaz de di-
minuir a acumulação tecidual de PGA sem diminuir 
a proteinúria. Posteriormente, o AlT-711 (3-fenacil-
4,5-cloreto de dimetiltiazol) ou alagébrio, um deriva-
do mais estável do bFT, foi desenvolvido por Alteon 
e utilizado em estudos com diversos modelos de com-
plicações diabéticas, revelando benefícios ao nível dos 
órgãos-alvo. Relativamente à ND, verificou-se que o 
alagébrio atenua o desenvolvimento de albuminúria
em ratazanas diabéticas, diminui modestamente a 
pressão arterial e reduz a formação de TGF-ß e a de-
posição de colagénio a nível renal54. Trabalhos levados 
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a cabo em ratazanas diabéticas tratadas com alagébrio 
durante 4 meses, evidenciaram o aumento da solu-
bilidade do colagénio e a redução da expressão dos 
genes RPGA e PGA-R355. Num outro estudo verifi-
cou-se que o alagébrio atenua a aterosclerose em cerca 
de 30%, um efeito semelhante àquele observado com 
a aminoguanidina. Existem numerosos dados que 
sugerem que o alagébrio possui outros mecanismos 
de acção para além do efeito quebrador de ligações 
cruzadas56.um ensaio clínico randomizado, realizado 
em indivíduos hipertensos, revelou que estes apresen-
taram uma redução da pressão arterial e da rigidez ar-
terial, após tratamento com alagébrio57. Prevê-se que, 
num futuro próximo, se dê início a estudos centrados 
no potencial papel renoprotector do alagébrio10.

Bloqueadores do RPGA

uma outra abordagem terapêutica que começa a ser 
considerada na ND envolve o sRPGA (forma solú-

vel do RPGA) que bloqueia a ligação dos PGAs ao 
RPGA. Permanece ainda por elucidar completamen-
te se o sRPGA actua como antagonista inibidor do 
RPGA dependente das vias de sinalização ou se actua 
ligando-se aos PGAs e impedindo a sua interacção 
com os RPGA58. Estudos efectuados em ratos que 
não expressam o RPGA sugerem que o sRPGA inibe 
os fenómenos dependentes do RPGA. Nos próximos 
anos, crê-se que o sRPGA ou, possivelmente, um an-
tagonista do RPGA não-peptídico, venha a ser aplica-
do em ensaios clínicos10.

Outros agentes e intervenções

A benfotiamina, um derivado da vitamina b1, 
previne a activação das três principais vias que 
causam dano pela hiperglicemia (via das hexosa-
minas, formação dos PGAs e a via da PKC-DAG), 
por aumentar a actividade da transcetolase, uma 
enzima que limita o ramo não-oxidativo da 

iNOS (sintetase induzível do óxido nítrico); TGF-ß (factor de crescimento transformador-ß); OPB-9195 [(6)-2-Isopropilidenohidrazono-4-oxo-tiazolidina-5-ilacetanilido]; PLA (produtos finais de lipoxidação 
avançada); TGF-ß (factor de crescimento transformador-ß); VEGF (factor de crescimento vascular endotelial); RPGA (receptor dos produtos de glicosilação avançada); HBPM (heparina de baixo peso mo-
lecular); MCP-1 (proteína quimiotática dos monócitos-1); IFN-γ (interferão-γ); COX-2 (cicloxigenase-2); NOX-2 (NADPH oxidase-2); NF-кB (factor nuclear-кB); BFT (brometo de N-fenaciltiazol); ALT-711 
(3-fenacil-4,5-cloreto de dimetiltiazol); PA (pressão arterial); RPGA (receptor dos produtos finais de glicosilação avançada); sRPGA (forma solúvel do receptor dos produtos finais de glicosilação avançada); CRF 
(factor libertador da corticotrofina); CTGF (factor de crescimento do tecido conjuntivo); IGF-1 (factor de crescimento semelhante à insulina); PDGF (factor de crescimento derivado das plaquetas), MMP-9 
(metaloproteinase da matriz-9); ICAM (molécula de adesão intercelular); VCAM (molécula de adesão da célula endotelial); PCR (proteína C reactiva); TNF-α (factor de necrose tumoral-α); IL-1ß (interleucina-
1ß); NADPH (fosfato do dinucleotídeo de nicotinamida e adenina).
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via da pentose fosfato59. Em estudos animais, 
uma alta dose de tiamina e o tratamento com 
benfotiamina, inibiu o desenvolvimento de 
microalbuminúria e a hiperfiltração induzida 
pela diabetes60. Ensaios clínicos recentes de-
monstram que a benfotiamina previne a dis-
função endotelial macro e microvascular bem 
como o stress oxidativo secundário a uma re-
feição com alto teor em PGAs61.
  Num trabalho realizado em ratos obesos, com o 
objectivo de estudar o efeito da urocortina – peptí-
deo capaz de se ligar e activar os receptores tipo 1 e 
2 do factor libertador da corticotrofina (CRF) – na 
ND, verificou-se que esta reduz a acumulação dos 
PGAs. Apesar do mecanismo não estar ainda bem 
esclarecido, crê-se que a urocortina participe na eli-
minação dos PGAs através dos receptores de CRF 
existentes nas células de Kupffer, contribuindo para 
a melhoria da ND62.
  Num estudo que avaliou as propriedades anti-
PGAs da lisozima, verificou-se que esta acelera o 
turnover celular dos PGAs, neutraliza os sinais pró-
inflamatórios e reforça a eliminação renal destes 
produtos in vivo63.
  Num estudo efectuado em ratos, em que foi in-
duzido o aparecimento de ND através da utiliza-
ção de estreptozotocina, observou-se que a hepa-
rina de baixo peso molecular (hbPm) exerce um 
efeito antagonista no RPGA, verificando-se ainda 
que, com o tratamento com este anti-coagulante, 
ocorria uma diminuição da proteína s100 e do 
TGF-ß43.
  O XlF-III, um novo composto aspirina-cu-
marina, demonstrou reduzir os níveis de PGAs, 
de TGF-ß1, de CTGF e a albuminúria, em mo-
delos animais com ND, induzida pela estrepto-
zotocina64.
  Os inibidores da enzima conversora da angio-
tensina (IECAs) e os antagonistas da angiotensi-
na II (ARAs), parecem diminuir a formação dos 
PGAs, em estudos in vitro e em modelos animais 
com Dm 165. Para além disso, verifica-se que os 
IECAs, nomeadamente o perindopril, induzem 
a expressão de sRPGA, promovendo, assim, um 
mecanismo adicional de inibição da lesão de ór-
gãos-alvo10,66.
  As fontes dietéticas de PGAs são actualmente con-
sideradas como um importante componente do 
pool endógeno de PGAs67, ao contrário do que ocor-
reu durante muito tempo, em que este componente 
exógeno era praticamente ignorado por se conside-
rar que a sua absorção era muito precária. Em estu-
dos realizados em ratos, verificou-se que o consumo 
de alimentos ricos em PGAs contribui de forma sig-
nificativa para o desenvolvimento da ND na Dm 1 
e na Dm 2, constatando-se que a restrição dietética 

destes produtos previne o seu desenvolvimento68. 
uma dieta pobre em PGAs, administrada num 
ensaio clínico, resultou na diminuição no soro 
dos níveis de PGAs e de marcadores inflamatórios 
como a proteína C reactiva69. Nos últimos anos, 
estudos realizados em humanos têm demonstrado 
que uma redução no consumo de PGAs, determi-
nada pelo tempo e temperatura de preparação dos 
alimentos promove a diminuição dos níveis séricos 
de PGAs, de mediadores inflamatórios e de lipo-
proteína de baixa densidade glicada ou oxidada em 
diabéticos e dos níveis circulantes de PGAs em 
insuficientes renais70. um nível seguro e óptimo 
para a ingestão dos PGAs dietéticos, com o ob-
jectivo de prevenir a nefropatia diabética não foi 
ainda estabelecido. No entanto, em estudos ani-
mais, a redução em 50% da ingestão dos PGAs 
foi associada a níveis reduzidos de stress oxidati-
vo, a uma menor resistência à insulina e menor 
deterioração da função renal com a idade, bem 
como a uma maior sobrevida67.
  Tem sido dada especial atenção às dietas ricas em 
proteínas e pobres em hidratos de carbono, fre-
quentemente utilizadas para perda ponderal, pelos 
diabéticos e indivíduos com doenças cardiovascu-
lares, que são especialmente abundantes em PGAs 
e que propiciam à formação de novos PGAs após 
serem cozinhadas. Este tipo de padrão alimentar 
pode aumentar a ingestão de PGAs e assim contri-
buir para o desenvolvimento de patologias a longo 
prazo71,72.
  A formação de novos PGAs durante o processamen-
to dos alimentos pode ser reduzida através do recurso 
a técnicas de cozedura com vapor, por curtos períodos 
de tempo e a baixas temperaturas, bem como através 
da utilização de ingredientes ácidos como o sumo de 
limão ou o vinagre72.
  Agentes hipoglicemiantes orais como a metfor-
mina e a pioglitazona, diminuem a formação dos 
PGAs pelo facto de reduzirem a hiperglicemia, mas 
também têm demonstrado inibir, in vitro e in vivo, a 
formação dos PGAs, a formação de pontes cruzadas 
com melhoria da função endotelial, independen-
temente das propriedades anti-hiperglicémicas que 
apresenta73,74.
  Para além dos agentes descritos, existem outros em es-
tudo, que têm demonstrado benefícios a diferentes ní-
veis, como por exemplo, na neuropatia diabética, estan-
do a ser analisado o seu potencial terapêutico na ND.

CONCLUSÃO

Os PGAs contribuem de forma clara e relevante 
para o aparecimento e progressão da ND, repre-
sentando um alvo promissor de novas intervenções 



ARTIGO
DE REVISÃO36

REFERÊNCIAS

1. George l, bakris ER. hypertension and Kidney Disease: A marriage That should be Prevented. Kidney blood Press Res 2009;32:67-70.
2. Gardete-Correia l, boavida Jm, Raposo JF, et al. First diabetes prevalence study in Portugal: PREVADIAb study. Diabet med 2010;27(8):879-81.
3. schrijvers bF, Vriese As, Flyvbjerg A. From hyperglycemia to Diabetic Kidney Disease: The Role of metabolic, hemodynamic, Intracellular Factors and Growth Factors/Cytokines. Endocrine Reviews 
2004;25(6):971-1010.
4. Wolfs mGm, hofker mh, Wijmenga C, van haeften TW. Type 2 Diabetes mellitus: New Genetic Insights will lead to New Therapeutics. Current Genomics 2009;10:110-18.
5. Conway bR, maxwell AP. Genetics of Diabetic Nephropathy: Are There Clues to the understanding of Common Kidney Diseases? Nephron Clin Pract 2009;112:c213-21.
6. Forbes Jm, Fukami K, Cooper mE. Diabetic Nephropathy: Where hemodynamics meets metabolism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007;00:1-16.
7. Dronavalli s, Duka I, bakris Gl. The Pathogenesis of Diabetic Nephropathy. Nature Clinical Practice Endocrinology & metabolism 2008;4:444-52.
8. Zelmanovitz T, Gerchman F, balthazar APs, Thomazelli FCs, matos JD, Canani lh. Diabetic nephropathy. Nat Clin Pract Endocrinal metab Diabetol metab syndr 2009;1:10.
9. brownlee m. The Pathobiology of Diabetic Complications. Diabetes 2005;54:1615-25.
10. Goh s, Cooper mE. The Role of Advanced Glycation End Products in Progression and Complications of Diabetes. J Clin Endocrinol metab 2008; 93(4):1143-52.
11. Cooper mE. Interaction of metabolic and haemodynamic factors in mediating experimental diabetic nephropathy. Diabetologia 2001;44:1957-72.
12. monnier Vm. Intervention against the maillard reaction in vivo. Arch biochem biophys 2003;419(1):1-15.
13. bierhaus A, hofman mA, Ziegler R, Nauroth PP. AGEs and their interaction with AGE-receptors in vascular disease and diabetes mellitus. I. The AGE concept. Cardiovasc Res 1998;37(3):586-600.
14. huebschmann AG, Regensteiner JG, Vlassara h, Reusch JE. Diabetes and glicoxidation end products. Diabetes Care 2006;29(6):1420-32.
15. smit AJ, lutgers hl. The clinical relevance of advanced glycation endproducts (AGE) and recent developments in pharmaceutics to reduce AGE accumulation. Curr med Chem 2004;11:2767-84.
16.  Jay D, hitomi h, Griendling KK. Oxidative stress and diabetic cardiovascular complications. Free Radic biol med 2006; 40(2):183-92.
17. hidalgo FJ, Zamora R. Interplay between the maillard reaction and lipid peroxidation in biochemical systems. Ann N y Acad sci 2005;1043:284-9.
18. Ahmed N. Advanced glycation endproducts-role in pathology of diabetic complications. Diabetes Res Clin Pract 2005;67(1):3-21.
19. henle T. AGEs in food: do they play a role in uremia? Kidney Int suppl 2003;63(84):s145-7.
20. Jakus V, Rietbrock N. Advanced glycation end products and the progress of diabetic vascular complications. Physiol Res 2004;53(2):131-42.
21. Forbes Jm, soldatos G, Thomas mC. below the radar: advanced glycation end products that detour “around the side”. Is hbA1c not an accurate enough predictor of long term progression and glycaemic 
control in diabetes? Clin biochem Rev 2005;26(4):123-34.
22. lapolla A, Fedele D, Traldi P. Glyco-oxidation in diabetes and related diseases. Clin Chim Acta 2005;357(2):236-50.
23. sharp Ps, Rainbow s, mukhergee s. serum levels of low molecular weight advanced glycation end products in diabetic subjects. Diabet med 2003;20(7):575-9.
24. Rahbar s. The discovery of glycated hemoglobin: a major event in the study of nonenzymatic chemistry in biological systems. Ann N y Acad sci 2005;1043:9-19.
25. monnier Vm, bautista O, Kenny D, sell DR, Fogarty J, Dahms W, Cleary PA, lachin J, Genuth s. skin collagen glycation, glycoxidation, and crosslinking are lower in subjects with long-term intensive 
versus conventional therapy of type 1 diabetes: relevance of glycated collagen products versus hbA1c as markers of diabetic complications. DCCT skin Collagen Ancillary study Group. Diabetes Control and 
Complications Trial. Diabetes 1999;48:870-80.
26. brownlee m. biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature 2001;414:813-20.
27. Peppa m, uribarri J, Vlassara h. Glucose, advanced glycation end products, and diabetes complications: what is new and what works. Clin Diabetes 2003;21(4):186-7.
28. leslie RD, beyan h, sawtell P, boehm bO, spector TD, snieder h. level of an advanced glycated end product is genetically determined. A study of normal twins. Diabetes 2003;52(9):2441-4.
29. Goldberg T, Cai W, Peppa m, Dardaine V, baliga bs, uribarri J, et al. Advanced glycoxidation end products in commonly consumed foods. J Am Diet Assoc 2004;104(8):1287-91.
30. Forster A, Kuhne y, henle T. studies on absorption and elimination of dietary maillard reaction products. Ann N y Acad sci 2005;1043:474-81.
31. Vlassara h. Advanced glycation in health and disease. Role of the modern environment. Ann N y Acad sci 2005;1043: 452-60.
32. Vlassara h, Palace mR. Diabetes and advanced glycation endproducts. J Intern med 2002;251(2):87-101.
33. barbosa JhP, Oliveira sl, seara lT. O Papel dos Produtos Finais da Glicação Avançada (AGEs) no Desencadeamento das Complicações Vasculares da Diabetes. Arq bras Endocrinol metab 2008;52(6):940-50.
34. Thornalley PJ. The enzymatic defence against glycation in health, disease and therapeutics: a symposium to examine the concept. biochem soc Trans 2003;6:1341-2.
35. Vlassara h, Palace mR. Glycoxidation: the menace of diabetes and aging. mt sinai J med 2003;70(4):232-41.
36. Nakamura s, Tobita K, Tachikawa T, Akamatsu s, Ohno y, Kan A, et al. Immunohistochemical detection of an AGE, a ligand of macrophage receptor, in peritoneum of CAPD pacients. Kidney Int suppl 
2003;(84):s152-7.
37.  Poirier O, Nicaud V, Vionnet N, Raoux s, Tarnow l, Vlassara h, et al. Polymorphism screening of four genes encoding advanced glycation end-product putative receptors: association study with nephropathy 
in type 1 diabetic patients. Diabetes 2001;50(5):1214-8.
38. Goldin A, beckman JA, schmidt Am, Creager mA. Advanced glycation end products: sparking the development of diabetic vascular injury. Circulation 2006;114(6):597-605.
39. bohlender Jm, Franke s, stein G, Wolf G. Advanced glycation end products and the kidney. Am J Physiol Renal Physiol 2005;289:F645-59.
40. lin l. RAGE on the toll road? Cell mol Immunol 2006; 3(5):351-8.
41. yonekura h, yamamoto y, sakurai s, Watanabe T, yamamoto h. Roles of the receptor for advanced glycation endproducts in diabetes-induced vascular injury. J Pharmacol sci 2005; 97(3):305-11.
42. shoji T, Koyama h, morioka T, Tanaka s, Kizu A, motoyama K, et al. Receptor for advanced glycation end products is involved in impaired angiogenic response in diabetes. Diabetes 2006;55(8):2245-55.
43. myint Km, yamamoto y, Doi T, Kato I, harashima A, yonekura h, et al. RAGE control of diabetic nephropathy in a mouse model – Effects of RAGE gene disruption and administration of low-molecular 
weight heparin. Diabetes 2006;55(9):2510-22.
44. Farhangkhoee h, Khan ZA, barbin y, Chakrabarti s. Glucose-induced up-regulation of CD36 mediates oxidative stress and microvascular endothelial cell dysfunction. Diabetologia 2005;48:1401-10.
45. Price Dl, Rhett Pm, Thorpe sR, baynes JW. Chelating activity of advanced glycation end-product inhibitors. J biol Chem 2001;276:48967-972.
46. bucala R, Vlassara h. Advanced glycosylation end products in diabetic renal and vascular disease. Am J Kidney Dis 1995;26:875–88.
47. bolton WK, Cattran DC, Williams mE, Adler sG, Appel Gb, Cartwright K, Foiles PG, Freedman bI, Raskin P, Ratner RE, spinowitz bs, Whittier FC, Wuerth JP, ACTION I Investigator Group. Rand-
omized trial of an inhibitor of formation of advanced glycation end products in diabetic nephropathy. Am J Nephrol 2004;24:32–40.
48. meerwaldt R, links T, Zeebregts C, Tio R, hillebrands l, smit A. The clinical relevance of assessing advanced glycation endproducts accumulation in diabetes. Cardiovasc Diabetol 2008;7:29.
49. hagiwara s, Gohda T, Tanimoto m, murakoshi m, Ohara I, matsumoto m, horikoshi s, Funabiki K, Tomino y. Effects of pyridoxamine (K-163) on glucose intolerance and obesity in high-fat diet 
C57bl/6J mice. metabolism 2009;58(7):934-45.
50. burney bO, Kalaitzidis RG, bakris Gl. Novel therapies of diabetic nephropathy. Curr Opin Nephrol hypertens 2009;18:107-11.
51. mizutani K, Ikeda K, Tsuda K, yamori y. Inhibitor for advanced glycation end products formation attenuates hypertension and oxidative damage in genetic hypertensive rats. J hypertens 2002;20:1607-14.
52. Figarola Jl, scott s, loera s, Tessler C, Chu P, Weiss l, hardy J, Rahbar s. lR-90 a new advanced glycation endproduct inhibitor prevents progression of diabetic nephropathy in streptozotocin-diabetic rats. 
Diabetologia 2003;46:1140–52.
53. Figarola Jl, shanmugam N, Natarajan R, Rahbar s. Anti-Inflammatory Effects of the Advanced Glycation End Product Inhibitor lR-90 in human monocytes. Diabetes 2007;56:647-55.

Agradecimentos
Ao Professor Doutor Manuel Pestana de Vasconcelos, pela disponibilidade e dedicação na revisão crítica deste manuscrito.

terapêuticas.
  Os tratamentos actualmente estabelecidos para ND 
envolvem essencialmente a redução da pressão arterial 
tendo como base o bloqueio do sRAA e incluem os 
IECAs e os ARAs.
  Na última década, diferentes agentes têm vindo 
a ser testados no contexto dos diferentes meca-
nismos fisiopatológicos da ND. Novas estratégias 
terapêuticas que têm vindo a ser analisadas maiori-
tariamente em contexto pré-clínico, demons-

traram ser promissoras na redução dos efeitos 
dos PGAs nesta patologia. Num futuro pró-
ximo será fundamental conjugar as investiga-
ções sobre as estratégias interventivas que ac-
tuam nos diferentes mecanismos patogénicos 
da ND, no sentido de actuar numa fase ainda 
precoce do desenvolvimento desta patologia, 
preconizando assim, a concretização de um 
dos grandes objectivos, se não o principal, da 
medicina: a prevenção.
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