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RESUMO 

Na lesão renal aguda, os mecanismos de defesa atuam como “genes 

protetores”, como a proteína heat shock 32 (HSP 32), também conhecida 

como heme oxigenase-1 (HO-1). A polimixina B (PmxB) é um antimicrobiano 

nefrotóxico. O objetivo deste estudo foi caracterizar a participação da enzima 

HO-1 na toxicidade da PmxB em células LLC-PK1. As células foram 

submetidas aos seguintes tratamentos: Controle (CTL- 0µM); Hemin (indutor 

de HO-1, 25µM); Hemin II (250µM), Protoporfirina de zinco (ZnPP - inibidor 

de HO-1, 10µM,); Nitro-L-arginina-metilester (L-NAME - inibidor de iNOS, 

0,1mM); PmxB (375µM); PmxB + Hemin (25µM  de Hemin  uma hora antes 

da PmxB); PmxB + ZnPP (10µM de ZnPP uma hora antes da PmxB); PmxB 

+ Hemin + L-NAME (25µM de Hemin e 0,1mM de L-NAME uma hora antes 

da PmxB). Os grupos foram avaliados em 24 e 72 horas. Foram analisados 

os seguintes parâmetros: desidrogenase láctica (DHL), peroxidação lipídica 

(MDA), expressão gênica da HO-1 por RT-PCR, síntese protéica da HO-1 

por imunofluorescência, óxido nítrico (NO) pelo método de Griess e 

expressão protéica da HO-1 e da  iNOS por western blotting. Os resultados 

mostraram que a PmxB elevou o DHL com aumento dos níveis de MDA. O 

Hemin e a ZnPP elevaram as variáveis DHL, MDA e óxido nítrico (NO). O 

indutor de HO-1 incrementou a expressão protéica da HO-1 e da iNOS. A 

PmxB se confirmou como citotóxica e a HO-1 intensificou a lesão por 

mecanismos oxidativos.  O efeito da HO-1 na lesão celular parece ser 

mediado pelo NO. 

Palavras-chaves: heme oxigenase-1; polimixina B; LLC-PK1; óxido nítrico; 

desidrogenase láctica 

 



NEIVA, LBM. Polymyxin B toxicity in LLC-PK1 cells and the heme 

oxygenase-1 enzyme. São Paulo, 2008. 70p. Tese (doutorado) – Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo. 

ABSTRACT 

In the acute kidney injury, the mechanisms of defense act as “protector 

genes”, as the protein heat shock 32 (HSP 32), also known as heme 

oxygenase-1 (HO-1). The polymyxin B (PmxB) is a nephrotoxic antimicrobial. 

The aim of this study was to distinguish the role of the HO-1 enzyme in the 

PmxB toxicity in LLC-PK1 cells. The cells were submitted to the following 

treatments: Control (CTL- 0µM); Hemin (inhibitor of HO-1, 25µM); Hemin II 

(250µM), Zinc protoporphyrin (ZnPP - inhibitor of HO-1, 10µM,); NG-nitro-L-

arginine methyl ester (L-NAME - inhibitor of iNOS, 0,1mM); PmxB (375µM); 

PmxB + Hemin (25µM  of Hemin one hour before the PmxB); PmxB + ZnPP 

(10µM of ZnPP one hour before the PmxB); PmxB + Hemin + L-NAME 

(25µM of Hemin and 0,1mM of L-NAME one hour before the PmxB). All 

groups were evaluated in 24 and 72 hours. The following parameters were 

analysed: lactate dehydrogenase (LDH), lipid peroxidation (MDA), genic 

expression of HO-1 by RT-PCR, protein syntesis of HO-1 by 

immunofluorescence, nitric oxide (NO) by Griess method and protein 

expression of HO-1 and of iNOS by western blotting. The results showed that 

PmxB increased the LDH and the levels of MDA. Hemin and ZnPP also 

increased the LDH variables, MDA and nitric oxide (NO). The inducer of HO-

1 improved the protein expression of HO-1 and of iNOS. The PmxB was 

confirmed as a cytotoxic and the HO-1 intensified the failure by oxidative 

mechanisms. The effect of HO-1 in the cell injury seemed to be mediated by 

NO. 

Key-words: heme oxygenase-1; polymyxin B; LLC-PK1; nitric oxide; lactate 

dehydrogenase  
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1 INTRODUÇÃO 

A epidemiologia da lesão renal aguda (LRA) em pacientes 

gravemente doentes em diversas regiões do mundo não tem apresentado 

um consenso. Muitos estudos se nortearam por dados de um único centro e 

apenas um país. O período de prevalência e mortalidade registrados 

apresentam variações amplas e o que mais dificulta a comparação entre os 

resultados obtidos são os critérios de inclusão variados (1). 

Em 2005 foi publicado um estudo de impacto com uma abordagem 

internacional sobre a epidemiologia e os resultados da lesão renal aguda 

nessa categoria de doentes. Tal pesquisa foi realizada em 54 instituições de 

23 países, dentre os quais, o Brasil, com a participação de quatro centros. 

Sua intenção foi mapear a lesão renal aguda mais severa, 

predominantemente aquelas tratadas com terapia de substituição renal (1).  

A partir de um número aproximado a 30.000 pacientes, foi verificada 

uma prevalência de LRA de 5,7%. A mortalidade hospitalar foi 

significantemente mais alta que o índice de mortalidade (SAPS II), 60,3% 

versus 45,6%. Foram registrados 52% de óbitos em unidades de cuidados 

intensivos e 8% morreram no hospital após alta da unidade de terapia 

intensiva. Dos pacientes que receberam alta hospitalar, 13,8% necessitaram 

de terapia de substituição renal. A duração média de permanência na 

unidade de terapia intensiva foi de 10 dias e no hospital de 22 dias (1).  

No Brasil, a prevalência, o índice de mortalidade e a mortalidade 

hospitalar foram respectivamente 4,8%, 43,6% e 76,8% (1), resultados muito 

preocupantes, porém, não muito diferentes do episódio mundial.  

Dados como estes confirmam que LRA ainda está associada a uma 

alta mortalidade e morbidade. Apesar do avanço na compreensão da sua 

fisiopatologia e do advento de novas tecnologias utilizadas na terapêutica, a 

mortalidade dos pacientes permanece elevada, atingindo aproximadamente 

50% dos pacientes (2). 
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Sabe-se que a lesão renal aguda hospitalar é de causa multifatorial e 

pode ser induzida por vários agentes como isquemia, agentes 

farmacológicos, entre eles, antibióticos e radiocontrastes, dentre outros.  

Estudos epidemiológicos recentes relacionam as drogas nefrotóxicas com 

19% a 25% dos casos de lesão renal aguda (3,4). 

Na clínica, a lesão renal aguda é convencionalmente denominada de 

necrose tubular aguda (NTA). Estudos experimentais demonstraram que a 

porção lisa do túbulo proximal (segmento S3) é a mais vulnerável à lesão 

isquêmica ou nefrotóxica.  Nessa parte do néfron, as células tubulares, 

dependendo da gravidade do insulto, perdem a borda em escova e sofrem 

necrose celular extensa. As células tubulares proximais no córtex 

(segmentos S1 e S2) são menos suscetíveis à lesão, tendo sido observado 

menos necrose que as células do segmento S3. (5,6,7) 

Apesar do uso freqüente do termo necrose, a apoptose, outro 

mecanismo de morte celular, também está presente nas lesões celular 

isquêmica e nefrotóxica. Por outro lado, ressalte-se que dados histológicos 

concretos que evidenciem a necrose em túbulos renais não são disponíveis 

até o momento. Isso pressupõe que sua manifestação esparsa e variável 

seja responsável, em parte, pelo dano funcional precipitado na LRA. (5,6,7) 

As células tubulares renais apresentam reações potenciais à lesão 

renal. A lesão celular subletal pode levar à disfunção celular (caracterizada 

por perda da polaridade, perda da função tight junction e da adesão 

substrato-célula, esfoliação de células viáveis a partir da membrana basal 

celular e adesão acentuada célula-célula tubular renal), à expressão gênica 

alterada, à desdiferenciação celular e, finalmente, à recuperação da função 

celular. (6) 

 A lesão celular letal, quando não restabelecida a homeostase, pode 

levar à necrose e a apoptose. As características morfológicas bem como os 

mecanismos que envolvem os processos de necrose e apoptose são 

consideravelmente distintos. (6,7) 

Na LRA, a apoptose e a necrose podem ser provocadas pelos 

mesmos eventos citotóxicos. A apoptose pode ser uma resposta de células 
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lesadas submetidas a uma pequena isquemia ou a toxinas em baixas 

concentrações em relação àquelas que induziriam colapso metabólico rápido 

e necrose. Alguns estudos demonstram que o mecanismo de morte celular 

tubular renal parece depender da severidade da lesão. (6)  

A aplicabilidade de agentes potencialmente nefrotóxicos no ambiente 

hospitalar é quase sempre inevitável, considerando ainda a ocorrência cada 

vez mais freqüente de microorganismos multirresistentes. A questão é que a 

lesão renal aguda provocada pela nefrotoxicidade é subestimada como um 

fator causador e possivelmente modificável de LRA (4). 

As drogas nefrotóxicas lesam de forma direta ou indireta, ou seja, 

reagindo diretamente com os constituintes intracelulares produzindo dano 

celular; as drogas sofrem metabolismo intrarenal com um intermediário 

potencialmente reativo por ligação covalente a macromoléculas celulares ou 

iniciando a peroxidação lipídica. Por fim, um metabólito extrarenal estável é 

transportado para as células renais, sofre ativação metabólica e inicia a 

lesão. (8) 

As nefrotoxinas são a segunda causa mais freqüente de LRA. (9) 

Agentes antimicrobianos, como aminoglicosídeos, anfotericina B, aciclovir, 

pentamidina, foscarnet, e agentes quimioterápicos, como cisplatina e 

ifosfamida, são tóxicos ao túbulo renal. Já os radiocontrastes e 

imunossupressores, como a ciclosporina causam dano preferencial à medula 

renal. (7,10) O efeito nefrotóxico da maioria desses agentes é 

consideravelmente maior na presença de isquemia, sepse, ou outros insultos 

renais. (11) Entre essas drogas freqüentemente utilizadas em pacientes em 

unidades de terapia intensiva, encontram-se as polimixinas, com grande 

potencial nefrotóxico.  

A polimixina B (PmxB) pertence a uma família de antibióticos 

polipeptídeos isolados em 1947 sendo produzidos a partir de cultura de 

certas cepas de Bacillus polymyxa (um bastonete aeróbio esporulado 

encontrado no solo). Deste grupo (polimixinas A, B, C, D e E) apenas a 

polimixina B e a polimixina E (colistina), sob a forma de sulfato de polimixina 

B, sulfato de colistina e metanossulfonato de colistina foram utilizadas na 
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prática clínica, sendo apresentadas nesta forma, pois os sulfatos são 

considerados compostos hidrossolúveis e muito estáveis.(12,13,14,15,16,17,18,19) 

Os derivados sulfatados são mais tóxicos que os derivados de 

sulfometil, mas, isto é contrabalanceado pelo alto poder antibacteriano dos 

sulfatos, sendo, conseqüentemente, utilizados em doses mais baixas. (13) As 

outras polimixinas foram eliminadas devido à sua elevada toxicidade. Apesar 

da polimixina E apresentar um potencial nefrotóxico inferior ao da polimixina 

B, a ação bactericida da polimixina B é mais expressiva. (14) 

O sulfato de polimixina B, polimixina B ou Aerosporin, é composto por 

uma mistura de sulfatos de polimixina B1 e polimixina B2. 
(13,14,15) É um 

decapeptídeo catiônico cíclico com superfície ativa, que se insere na 

membrana celular bacteriana, fixando-se ao lipídio A, região de 

lipopolissacarídeos, especificamente ao fosfatidiletanolamina, tornando sua 

barreira osmótica ineficaz, o que leva a perda de conteúdos celulares 

(aminoácidos, purinas, pirimidinas, e diluição dos substratos utilizados para 

fenômenos de síntese) e morte celular bacteriana. Portanto, compromete as 

propriedades osmóticas e os mecanismos de transporte da membrana, ação 

essa inibida por cátions. Atua como um detergente catiônico. Por atuar na 

membrana citoplasmática, estrutura de composição semelhante na bactéria 

e na célula humana, a polimixina B é muita tóxica. (12, 13, 15,16) 

A polimixina B apresenta uma atividade bactericida efetiva e rápida 

para uma variedade de bactérias Gram-negativas, como Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. É bastante eficaz no 

tratamento de septicemia, meningite, infecção do trato urinário, infecção 

cutânea e ocular. Anterior ao aparecimento de novos aminoglicosídeos, das 

penicilinas e cefalosporinas, a PmxB era a droga de escolha para o 

tratamento de infecção associada a Pseudomonas aeruginosa. Atualmente, 

fica reservada para o tratamento de bactérias resistentes a outros 

antibióticos menos tóxicos. (13, 14,15, 17,18) 

A PmxB pode se acumular em vários órgãos e tecidos, como rim, 

fígado, cérebro, pulmões, coração e músculos até cinco dias.(12,13,14)  
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Esse antimicrobiano é excretado, principalmente, pelos rins, onde 

60% da droga pode ser encontrada na urina, na forma inativa, até 48 a 72 

horas. Nas primeiras 12 horas somente 0,1% do fármaco é excretado pelo 

rim. Na ocorrência de lesão renal sua meia-vida pode aumentar para dois ou 

três dias. Quando não é excretada, é inativada lentamente nos tecidos do 

organismo. (12, 14,15) 

Em animais de experimentação não existem dados associados à 

mutagenicidade, carcinogenicidade ou teratogenicidade.  Em gatos, a 

infusão intravenosa provocou bloqueio neuromuscular e hipotensão, sendo 

esta causada, possivelmente, por um conjunto de fatores: bloqueio 

ganglionar, depressão direta do coração e liberação de histamina. A PmxB 

causou dano epitelial tubular em cachorros, evidenciado por proteinúria 

acentuada, perda do poder concentração renal e redução da filtração 

glomerular.(13) 

 Nefrotoxicidade, neurotoxicidade e reações de hipersensibilidade são 

os efeitos tóxicos mais comuns após tratamento com PmxB. Sua 

administração pode levar a dispnéia, agitação, paralisia respiratória com 

conseqüente apnéia devido ao bloqueio neuromuscular. O acúmulo 

excessivo de sulfato de polimixina B, como na miastenia gravis, na overdose 

ou em pacientes com doença renal, pode causar apnéia apesar de ser um 

problema raro (13 18,19).  

Em estudo anterior, Neiva e colaboradores demonstraram que a 

PmxB confirmou efeito citotóxico em células de túbulo proximal, LLC-PK1, 

desencadeando redução da viabilidade e elevação da apoptose, à medida 

que a dose e o tempo do antibiótico eram aumentados. (20) 

Mesmo depois de constatada a lesão celular, como na situação 

descrita acima, as células possuem mecanismos de defesa como os “genes 

protetores” que podem se expressar de forma a preservar a estrutura e 

função celular. Um desses genes é o que codifica a HO-1, primeiramente 

identificada como uma proteína heat shock, conhecida também como 

HSP32, contudo, seu efeito citoprotetor é questionável. (21) 
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A heme oxigenase (HO) é uma enzima que desempenha uma função 

limitadora no processo de degradação da cadeia heme, uma molécula 

constituída por átomos ferrosos (Fe+2). (22,23,24,25,26,27) Este complexo atua 

como um grupo substituto de várias hemoproteínas, como os citocromos C, 

C3, b, a, a3 que participam do transporte de elétrons; a peroxidase e a 

catalase, da ativação e decomposição do peróxido de hidrogênio; a 

hemoglobina e a mioglobina, do transporte de oxigênio; o citocromo P450 e 

o citocromo oxidase, da ativação de oxigênio. A ação da molécula heme é 

necessária para os organismos eucariotos, uma vez que apresenta relevante 

papel na cadeia respiratória. (26) 

As hemoproteínas são imprescindíveis para a vitalidade celular, pois 

estão presentes nos compartimentos intracelulares e profundamente 

envolvidos em um grande número de processos celulares. Exercem 

múltiplas funções incluindo a distribuição de oxigênio, a respiração 

mitocondrial e a transdução de sinal. A hemoglobina, a mioglobina, os 

citocromos mitocondrial e microssomal, a óxido nítrico sintase, a 

endoperóxido prostaglandina sintase, a catalase, as peroxidases, as 

pirrolases, as oxigenases apresentam uma característica comum: todas 

contêm o grupo prostético heme. (28, 29,30) 

 A regulação da síntese e o movimento destas proteínas são 

constante alvo de estudo, estimulando pesquisas envolvendo mais 

freqüentemente a hemoglobina. O estudo sobre o mecanismo de transporte 

de oxigênio para os tecidos durante a meia-vida dos eritrócitos e da 

degradação da hemoglobina com produção do grupo prostético heme 

possibilitou a descoberta da enzima heme oxigenase.(30)  

A heme oxigenase é uma enzima limitadora que degrada o heme, 

facilitando a conversão do heme (protoporfirina do metal IX) para biliverdina. 

Esta conversão, que necessita de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(NADPH), libera metal ferroso e produz monóxido de carbono e, pela ação 

da biliverdina redutase a biliverdina, é convertida em 

bilirrubina. (22,23,24,29,30,31) 
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Todas as moléculas resultantes desta reação são liberadas em 

quantidades equimolares e possuem funções antioxidante, antiinflamatória, 

anti-apoptótica e possivelmente modulatória do sistema imune. Por meio 

dessa reação enzimática, descrita primeiramente em 1968, a HO-1 regula e 

preserva níveis celulares de heme, pois após a liberação do metal, este é 

seqüestrado e armazenado em depósitos celulares. (28,29,30,32) O seu efeito, 

contudo, parece ser dose e tempo dependente, podendo em situações 

extremas, não muito bem definidas,  ter efeito inverso, ou seja, de 

toxicidade. 

O efeito tóxico da heme oxigenase se deve ao fato de que a clivagem 

oxidativa da cadeia heme produz substâncias antioxidantes, mas, também 

pró-oxidantes. (33) A grande maioria dos autores reconhece duas isoformas 

da heme oxigenase, que diferem em seus pesos moleculares, na 

antigenicidade, na sensibilidade ao calor e na resposta aos indutores. (26) 

A HO-1, 32 kDa, é a forma induzível, com localização celular 

microssomal, sendo encontrada no rim, fígado, pulmão, intestino, coração, 

baço, pâncreas, cérebro, retina, próstata, pele, células da musculatura lisa 

vascular, endotélio e espinha dorsal. A HO-2, 36 kDa, é a forma constitutiva, 

não-induzível, localizada na mitocôndria e distribuída no cérebro, pâncreas, 

testículos, endotélio, células da musculatura lisa vascular, intestino (plexo 

mientérico do trato gastrointestinal), fígado (células endoteliais sinusoidais e 

hepatócitos), e rim (segmento ascendente espesso da medula).(28,29,34) A 

HO-1 e HO-2 compartilham 40% de homologia aminoácida, diferindo em 

distribuição tecidual e regulação.(27,28,34,35) 

Alguns autores citam ainda uma terceira isoenzima, a HO-3, 33 kDa, 

também constitutiva e com um gene similar a HO-2, compartilhando com 

este 90% de homologia aminoácida, mas, com reduzida atividade enzimática 

em relação às outras formas. Pode ser encontrada no fígado, rim, baço, 

coração, próstata, cérebro, testículo e timo. (23,28,29)  

A HO-1 pode ser induzida por múltiplos insultos, como endotoxinas, 

citocinas (IL-1, IL-6, TNF-α, IFN-γ), fatores de crescimento (PDGF, TGF-β), 

depleção de glutationa, proteínas de choque térmico, hipóxia, hiperóxia, LDL 
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oxidada, óxido nítrico, doadores de NO, isquemia e nefrotoxinas. Keyse, 

Tyrell, Applegate e colaboradores demonstraram sua indução em 

fibroblastos de pele humana expostos à radiação ultravioleta, peróxido de 

hidrogênio, arsenito sódico, iodoacetamida, menadiona e metais pesados, 

como o cádmo. A HO-2 parece ser regulada somente por 

glicocorticóide. (23,28,29,30,33,36) 

 Sob condições patológicas, em que as células são lesadas, as 

proteínas heme tornam-se instáveis, o que ocasiona a liberação do metal 

livre que desempenha sua função pró-oxidante por meio da formação de 

radicais livres e estímulo à peroxidação lípidica.(28,30)  

O grupo prostético heme tem natureza hidrofóbica, intercalando-se 

facilmente em bicamadas lipídicas, provocando sua instabilidade, além de 

induzir a ruptura da membrana, peroxidação lipídica e afetar os mecanismos 

de transportes da membrana. Várias evidências consideram que a liberação 

do heme a partir do componente globina na forma de hemin (cloreto de 

protoporfirina IX metal III)  ou na forma de hematina (hidróxido de 

protoporfirina IX metal III) exerce um efeito devastador sobre estruturas 

celulares e subcelulares que abrangem bicamadas lipídicas, o citoesqueleto, 

proteínas enzimáticas, reserva antioxidante e o núcleo.(28,30) 

A indução da heme oxigenase está associada a vários processos 

patológicos, como hipertensão, aterosclerose, doença pulmonar obstrutiva 

crônica, mal de Alzheimer, choque endotóxico, sepse, AVC, pancreatite, 

asma, anemia, isquemia miocárdica, SIDA, rejeição ao transplante, 

nefropatia tóxica e lesão renal aguda. Apesar de ser induzida em várias 

doenças renais, esta indução pode não ser significante funcionalmente, o 

que demonstra a heterogeneidade da resposta renal à lesão celular. (28,29) 

Alguns modelos de lesão renal aguda em que a HO-1 foi induzida e 

se observou efeito protetor merecem destaque. Entre eles o modelo glicerol 

de LRA induzida por rabdomiólise, na nefrotoxicidade pela cisplatina, e na 

lesão renal aguda isquêmica. (22, 28,30) 

Estudos com indutores e inibidores químicos de HO-1 relatam seu 

papel protetor celular tanto em modelos de lesão renal aguda induzida por 
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heme como na LRA não mediada por heme, porém não há um 

consenso. (28,29)   

Um modelo in vitro, com células epiteliais tubulares proximais de ratos 

imortalizadas (IRPTCs) demonstrou que o hemin aumentou a sensibilidade a 

apoptose em condições com depleção de soro (SFB 0,1%) e reduziu o 

crescimento celular em meio repleto de soro (SFB 0,5%), enquanto que em  

células MCF-7, uma linhagem celular humana de câncer de mama,  

expostas a menadiona, a indução de HO-1 não protegeu da lesão ao DNA 

nem do prejuízo ao crescimento celular. (31,37) 

Diferentemente, em estudo com células BSC-1 (células epiteliais 

tubulares renais derivadas de rim de macaco verde da África), a 

administração do peróxido de hidrogênio reduziu a viabilidade celular, no 

entanto, o acréscimo do inibidor da HO-1, a protoporfirina bis-glicol-2,4 de 

zinco (ZnDBG), melhorou esse parâmetro. (33) 

Outro aspecto que é alvo de estudos são as diferentes regiões de 

indução da HO-1. Afirma-se que o local específico da expressão da HO-1 ao 

longo do néfron ou do interstício parece ser próximo aos estímulos (28,29).  

Autores sugerem que a HO-2 pode desempenhar um papel regulador 

fisiológico da função celular. Já a HO-1 modula reações teciduais em 

processos fisiopatológicos resultantes de lesão. (28,29) A importância da 

indução desta enzima (HO-1) está relacionada à resposta adaptativa tecidual 

ao estresse oxidativo e ao processo inflamatório. (25,33) 

O processo que envolve a indução da heme oxigenase também é 

complexo. Nestas situações, sua ação parece estar associada à resposta 

adaptativa ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo resulta de um 

desequilíbrio: redução dos níveis de substâncias antioxidantes e produção 

aumentada de espécies reativas de oxigênio. As principais conseqüências 

compreendem adaptação, lesão ou morte celular. (38) 

Os mecanismos que envolvem seus efeitos protetores parecem estar 

associados à elevação da bilirrubina, que é um composto antioxidante. (22) O 

monóxido de carbono é um produto vasodilatador, anti-apoptótico e 
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antiinflamatório, mas existem relatos que consideram que níveis elevados 

podem facilitar a citotoxicidade e ainda, que o metal heme pode catalizar 

geração de radicais hidroxilas citotóxicos. Por outro lado, a degradação do 

heme pela HO-1 estimula a síntese de ferritina que pode seqüestrar o metal 

e impedir sua participação na lesão oxidativa.(24,33, 36)  

O óxido nítrico é uma molécula gasosa hidrofóbica pequena, 

produzida pela grande maioria das células humanas. Apresenta diversas 

atividades biológicas, desde vasodilatação, resposta imune e 

neurotransmissão.  Seu substrato é a L-arginina, sendo catalizado pela 

enzima NO sintase (NOS). A partir desta reação gera L-citrulina e óxido 

nítrico, o qual é metabolizado a nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). Atualmente, 

são identificadas três isoformas: endotelial (eNOS), neuronal (nNOS), e a 

induzível (iNOS). A eNOS e a nNOS são consideradas isoformas 

constitutivas. (39,40) 

Como a heme oxigenase-1, a óxido nítrico sintase induzível é uma 

enzima que tem um potencial de indução celular elevado, além de 

compartilharem estímulos semelhantes. O sistema HO apresenta outras 

similaridades com o sistema iNOS: heme oxigenase-1 e a óxido nítrico 

sintase são enzimas que contém heme, e que geram produtos gasosos, 

como monóxido de carbono e óxido nítrico, com efeitos biológicos 

comuns. (41) 

Em vários tecidos, incluindo o túbulo proximal, observou-se a 

expressão do RNAm  para iNOS constitutivamente. Apesar de não ser um 

consenso que o túbulo proximal produz a NO em condições basais, 

pesquisas tem demonstrado que este segmento do néfron é capaz de 

produzir grandes quantidades de NO após estímulo apropriado.  Um estudo 

de hibridização in situ em rins de ratos normais utilizando RNAc de iNOS 

constatou que o segmento S3 do túbulo proximal foi o que mais a 

expressou.(40) 

Na LRA, conforme já foi relatado, a porção reta do túbulo proximal 

(segmento S3 ou “pars recta”) é o segmento tubular mais comprometido pela 

lesão nefrotóxica e isquêmica e, talvez, o mais importante. Esse cenário 
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sugere que a investigação referente à expressão da NO e sua interface com 

o sistema heme oxigenase, é oportuna e aplicável. A ativação do gene e a 

expressão da HO-1 na LRA nefrotóxica pode proporcionar uma nova 

abordagem do papel desta enzima na lesão celular epitelial, além de um 

melhor entendimento dos genes envolvidos nesse processo. Há que se 

ressaltar que a prevenção de sucesso na LRA exige o conhecimento dos 

mecanismos patogênicos envolvidos, da identificação dos fatores de risco 

individuais e de medidas pré emptivas associadas à vigilância e intervenção 

precoce. É nesse contexto que insere o estímulo a modelos de investigação 

sobre as alterações celulares envolvidas no distúrbio funcional precipitado 

pelas nefrotoxinas.   

A hipótese desse estudo é que o sistema heme oxigenase exerça 

influência gênica e funcional na citotoxicidade da PmxB em células renais  e  

que  esse efeito seja mediado pelo NO. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

� Caracterizar a participação da enzima HO-1, utilizando o seu indutor 

(Hemin) e o seu inibidor (protoporfirina de zinco-ZnPP) na 

toxicidade da polimixina B em células LLC-PK1. 

2.2 ESPECÍFICOS 

� Avaliar a lesão celular pela liberação de desidrogenase láctica 

(DHL); 

� Verificar a peroxidação lipídica pela produção de malondealdeído 

(MDA); 

� Mensurar a expressão gênica da HO-1 por RT-PCR; 

� Analisar a síntese protéica da HO-1 pelo método de 

imunofluorescência; 

� Mensurar óxido nítrico (NO) pelo método de Griess; 

� Avaliar a expressão protéica da HO-1 e iNOS por western blotting. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL 

3.1.1 Células imortalizadas LLC-PK1 

Foram utilizadas células LLC-PK1, uma linha epitelial tubular proximal 

de porco, obtidas da American Type Culture Collection (ATCC). Extraídas a 

partir do porco Hampshire, que possuem características morfológicas do 

epitélio renal, como microvilos apicais, tight junctions e envoltórios da 

membrana basolateral. (42) 

3.1.2 Grupos experimentais 

Após protocolo de cultivo descrito a seguir, as células LLC-PK1 foram 

divididas nos seguintes grupos: 

Controle (CTL): células que foram mantidas somente em meio de 

cultura DMEM a 5%; 

Hemin: células expostas à concentração de 25µM de Hemin (indutor 

de HO-1); 

Hemin II: células expostas à concentração de 250µM de Hemin 

(indutor de HO-1); 

ZnPP: células expostas à concentração de 10µM de protoporfirina de 

zinco  (inibidor de HO-1); 

L-NAME: células expostas à concentração de 0,1mM de nitro-L-

arginina-metilester (inibidor de iNOS); 

PmxB: células expostas à concentração de 375µM de polimixina B; 

PmxB + Hemin: células expostas à concentração 25µM de Hemin 

uma hora antes da adição da PmxB; 
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PmxB + ZnPP: células expostas à concentração 10µM de 

protoporfirina de zinco uma hora antes da adição da PmxB; 

PmxB + Hemin + L-NAME: células expostas à concentração de 

25µM de Hemin e 0,1mM de L-NAME uma hora antes da adição de 

PmxB. 

Foram feitos grupos de 24 e 72 horas.  

3.1.3. Drogas e Principais reagentes 

DMEM (Sigma Chemical CO, Saint Louis, EUA) 

PBS (Sigma Chemical CO, Saint Louis, EUA) 

HEPES (Sigma Chemical CO, Saint Louis, EUA) 

Bicarbonato de sódio (Dinâmica,Brasil) 

Penicilina-Estreptomicina (Sigma Chemical CO, Saint Louis, EUA) 

Acridine Orange (Calbiochem, Califórnia, USA) 

Tripsina/EDTA (Cultilab, Campinas, Brasil) 

Soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, Brasil) 

Polimixina B (Bedford laboratories, Ohio, USA) 

Hemin (SIGMA ALDRICH, Steinheim, Switzerland) 

Protoporfirina de zinco-Porthine zinc sintetic (ZnPP) (SIGMA 

ALDRICH, Steinheim, Switzerland) 

L-NAME (SIGMA ALDRICH, Steinheim, Switzerland) 

Anticorpo polyclonal HO-1/ iNOS (Stressgen, Assay Designs, 

Michigan, USA) 

           Primer HO-1 (Integrated DNA Technologies, USA) 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Cultivo das células tubulares proximais em cultura (LLC-PK1) 

Células tubulares proximais foram cultivadas em garrafas de cultura 

de 25 cm2, 75cm2 ou placas multiwell de seis poços, de acordo com o 

protocolo experimental, em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM) suplementado com o soro fetal bovino (SFB 5% v/v), NaHCO3 2,0 

g/L, HEPES 2,6 g/L, penicilina 10.000 UI/L, estreptomicina 50 mg/L e 

neomicina 100 mg/L e mantidas na incubadora a 37º C com 95% de ar e 5% 

de CO2. 

Ao atingirem 80% de confluência, as células foram descoladas da 

garrafa por tripsinização e a atividade de tripsina neutralizada com DMEM 

contendo SFB. As células foram utilizadas na manutenção das culturas ou 

na realização dos protocolos experimentais, sendo que cada protocolo foi 

repetido pelo menos quatro vezes. Estoques de células foram congelados 

sempre na passagem sete para manutenção de uniformidade nos 

experimentos. 

3.2.2 Dosagem de DHL no meio de cultura e celular 

A enzima desidrogenase láctica (DHL) cataliza a redução do piruvato 

a lactato. Sua liberação foi avaliada nas células e no meio de cultura. A 

relação entre atividade do DHL extracelular (meio de cultura) e atividade 

total (meio intracelular e meio de cultura) estabeleceu o grau de lesão 

celular.  

Para a determinação do DHL liberado após os tratamentos, o meio de 

cultura foi aspirado e transferido para um tubo cônico, centrifugado a 2000 

rpm por 4 minutos e o sobrenadante foi retirado para leitura. Após a 

aspiração do meio de cultura, as células foram lavadas com tampão PBS por 
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duas vezes e lisadas com o detergente Triton X-100 1% para a dosagem da 

concentração de DHL celular. Foi utilizado método cinético, no qual foi 

observada a conversão do piruvato em lactato, para determinação da 

quantidade de DHL. 

 

       

         Piruvato + NADH + H                                Lactato + NAD 

Essa reação foi realizada com Kit LDH liquiform e a leitura foi feita no 

aparelho Bio 200. Os resultados foram apresentados em porcentagem (%) 

de células lesadas. Para o cálculo, utilizou-se a seguinte fórmula: 

                Meio de cultura 

             (Meio de cultura + quantidade de célula) 

3.2.3 Análise da peroxidação lipídica 

A peroxidação lipídica foi determinada pela quantificação do 

malondealdeído (MDA). MDA combina com o ácido tiobarbitúrico (TBA) 

formando um componente vermelho. A concentração de MDA foi 

determinada por espectrofotometria em comprimento de onda de 535 nm.  

O meio de cultura e o homogenato de células LLC-PK1 que foram 

expostas aos tratamentos citados foram coletados. As amostras coletadas 

foram adicionadas a uma solução de 0.375 % TBA, 15 % ácido 

tricloroacético e 0.25 N HCl, mantida em constante agitação, aquecida a 95 
oC por 20 minutos e resfriada a temperatura ambiente. A concentração de 

MDA de cada amostra foi corrigida pela concentração de proteína, 

determinada pelo método de Lowry. (43) 

DHL 

  X 100% 
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3.2.4 Quantificação da expressão gênica da heme oxigenase-1 (HO-1) 

O nível de expressão gênica da heme oxigenase-1 em células LLC-

PK1 foi avaliado através da técnica de PCR quantitativo em tempo real (RT-

PCR). 

O RNA total das células de túbulo proximal foi obtido pelo método de 

extração com fenol e isotiocianato de guanidina, utilizando o kit TRIzol®. 

Todas as soluções utilizadas na extração de RNA foram previamente 

tratadas com dietil pirocarbonato (0,1%) para inativar possíveis RNases. Foi 

adicionado às amostras já trituradas, 1mL de reagente TRIzol® para romper 

as membranas celulares permitindo assim que o RNA fosse liberado. Às 

amostras suspensas em TRIzol® foi adicionado 0,2 mL de clorofórmio. As 

amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm durante 15 min à 4ºC para 

obtenção de duas fases, uma orgânica e outra aquosa, onde se encontra o 

RNA. O RNA precipitou após a adição de 0,5 ml de isopropanol. Segue-se 

com a centrifugação a 12.000 rpm por 10 min à 4ºC. Após a extração e 

precipitação o RNA foi lavado com 1 mL de etanol a 75% e novamente 

centrifugado a 10.500 rpm durante 5 min a 4 ºC. O RNA puro foi 

ressuspenso em 50µL de Água RNase Free® .  

O RNA total foi quantificado utilizando-se um espectrofotômetro para 

ácidos nucléicos. A quantificação foi expressa em µg/µL, medindo-se ainda a 

sua taxa de absorbância, a concentração de proteínas e o grau de pureza. 

A análise da qualidade do RNA foi feita submetendo-se as amostras a 

eletroforese em gel de agarose 1% contendo formaldeído como agente 

denaturante. 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica que permite 

que o ácido nucléico-alvo seja especificamente selecionado e amplificado 

por milhares de vezes. Para tal, o DNA complementar (cDNA) foi obtido 

através do RNA total, pela ação da enzima transcripitase reversa (RT). Foi 

preparado a partir de 1 µg de RNA total com o uso de kit apropriado (RT 

Superscript II) e tratado com DNase para eliminação de contaminação com 

DNA genômico. 
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Para controle da presença e qualidade do cDNA, 2 µl de todas as 

amostras foram previamente submetidas à amplificação utilizando-se 

primers específicos para β-actina, resultando em um produto de 191 pares 

de bases (pb). 

Após a amplificação do gene da β-actina, o cDNA obtido foi utilizado 

na reação de PCR para amplificar fragmentos específicos da HO-1. Para 

tanto foi sintetizado um par de primers específicos para esta molécula 

apresentado no Quadro 1.  

Em cada reação de PCR foram amplificados, além do cDNA das 

amostras, uma amostra contendo água em substituição ao cDNA, servindo 

como controle negativo para exclusão de contaminação exógena. 

Todos os fragmentos amplificados foram analisados em gel de 

agarose 2% e visualizados em luz ultravioleta após coloração com brometo 

de etídio. 

Os primers utilizados na reação de PCR foram construídos com base 

nas seqüências de cDNA da heme oxigenase-1 e β-actina obtidas através do 

banco de dados Genbank. Estes foram desenhados utilizando o software e 

adquiridos da WMED-World Medicais Representation SC Ltda. As 

seqüências para cada molécula foram: 

Quadro 1 - Seqüência de primers sense a antisense, tamanho do produto 
amplificado e temperatura de anelamento utilizados na reação de PCR 

Gene Primer Sequência (5' to 3') Produto 
(bp) 

Temperatura de 
Anelamento 

HO-1 3' – 5’ ACA TTC AGC TGT TTG AGG AGG TGC 
AGA AAG CTG AGT GTC AGG ACC CAT 

202 60ºC 

β-actina 3’ - 5' CCT CTA TGC CAA CAC AGT GC 

ACA TCT GCT GGA AGG TGG AC 
191 56.9ºC 

Após a detecção das moléculas de interesse pela técnica de RT-PCR 

convencional, o nível de expressão dos RNAs mensageiros de cada grupo 

foi estimado pelo PCR quantitativo em tempo real utilizando aparelho 

GeneAmp 5700  Sequence Detectation System SDS, que foi desenvolvido 
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para detectar a expressão gênica com alta especificidade e sensibilidade. O 

cDNA foi  2ug do RNA total extraído de cada grupo. O produto obtido pelo 

PCR em tempo real foi monitorado usando um corante fluorescente SYBR 

Green I, o qual exibe uma alta fluorescência quando está ligado à dupla fita 

de DNA; a expressão relativa do gene foi calculada usando os estágios 

iniciais do PCR, durante a fase logarítmica de amplificação, podendo ser 

correlacionado ao número de cópias iniciais da transcrição do gene. Foram 

utilizados 40 ciclos, onde o platô de amplificação pôde ser observado em 

todas as amostras. As condições de reação foram previamente 

estabelecidas pelo PCR convencional. A fluorescência para cada ciclo foi 

analisada quantitativamente pelo ABI Prism 7700 SDS. Ao final de cada 

corrida a temperatura foi aumentada de 60 a 95°C numa proporção de 

2°C/min e a fluorescência mensurada durante 15 segundos para a 

construção da curva de desacoplamento. Uma amostra sem cDNA foi 

adicionada em cada ensaio e a quantidade relativa de RNAm de cada 

amostra estimada utilizando-se um padrão de referência calculado a partir 

do grupo controle como a média do número de ciclos determinados pelo 

“threshold” de  todas as amostras. Os resultados para os experimentos de 

cada grupo foram corrigidos pela β-actina (191 pb), a qual foi utilizada como 

controle de  endógeno  positivo e expressos em unidades arbitrárias. A 

análise da expressão gênica dos dados individuais obtidos pelo PCR em 

tempo real foi realizada utilizando o método 2-∆∆CT pré- estabelecido. (44) 

3.2.4 Análise da síntese protéica da HO-1 por imunofluorescência 

Células LLC-PK1 foram cultivadas em lâminas de vidro contendo 8 

poços do tipo Lab-Tek II  e ao atingirem a confluência foram tratadas 

conforme protocolo já citado. Após 24 e 72 horas, as células foram fixadas 

em formaldeído 3,5 %, permeabilizadas com Triton X-100 0,2 % bloqueadas 

com tampão fosfato e albumina (5%). 

Seguiu-se a exposição, overnight, ao anticorpo primário para heme 

oxigenase 1 (1: 200) extraído em coelho. Após este período as células foram 
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expostas ao anticorpo secundário contra coelho extraído cabra e conjugado 

a FITC (1:500). Para o controle negativo o anticorpo primário foi omitido em 

um dos poços. 

Uma lamínula foi colocada sobre a lâmina e as células marcadas 

foram observadas ao microscópio de fluorescência.  

3.2.5 Experimentos de liberação de oxido nítrico pelo método de Griess 

A síntese de óxido nítrico (NO) foi avaliada através da quantificação 

de nitrito (NO2
-, metabólito estável do NO) pelo método de Griess.(45) A 

reação é colorimétrica e se baseia na reação dos nitritos com ácido 

sulfanílico e copulação com cloridrato de alfa-naftilamina em meio ácido (pH 

entre 2,5 e 5,0), formando o ácido alfa-naftilamino-p-azobenzeno-p-sulfônico 

de coloração rósea. Amostras de meio de cultura (100 µl) foram adicionadas 

a 100 µl do reagente, apresentando uma coloração rósea. A absorbância 

das amostras foi lida em leitor de ELISA (545 nm). A absorbância das 

amostras foi comparada a uma curva padrão de NaNO2 (0,1-1,0 µM) . A 

concentração de óxido nítrico das amostras foi corrigida pela concentração 

de proteína determinada pelo método de Lowry. (43) 

3.2.6 Quantificação de síntese protéica da heme oxigenase-1 (HO-1/HSP 
32) e da óxido nítrico sintase induzível (iNOS) por técnica de 
western blotting. 

Dosagem de Proteínas  

A concentração da proteína foi verificada por meio do método de 

Lowry (43), da seguinte maneira: 10 µl de amostra foram diluídas em 90 µl de 

PBS e em 200 µl do reagente colorimétrico. Paralelamente, 0,1-1,0 mg/ml de 

uma solução padrão de albumina bovina foram misturados em PBS e com 

200µl de reagente colorimétrico. Após 10 minutos, as amostras foram lidas 

em espectrofotômetro a 595 nm e, através das absorbâncias das amostras 
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padrões, foi construída uma curva padrão. A concentração de proteína das 

amostras foi calculada plotando-se as absorbâncias na curva padrão.  

Separação das proteínas em gel de acrilamida 

Para a separação das proteínas foram utilizados dois tipos de gel, um 

gel para separar (gel de separação), e outro para alinhar as proteínas (gel de 

alinhamento). O gel de separação foi feito da seguinte maneira: 3,38 ml de 

uma solução de acrilamida 30% foram misturados com 3,75 ml de tris-HCL 

(pH=8,8) 1M, 0,2 de SDS 10% e água mili-Q até completar 9,9 ml de 

solução. Em seguida, foram adicionados 50 µl de persulfato de amônia 10% 

e 10 µl de TEMED. A solução de acrilamida foi feita dissolvendo-se 30g de 

acrilamida e 1g de bis-acrilamida em água mili-Q a 37°C até o volume de 

100 ml. Em seguida, a solução foi filtrada com filtros de 0,2 µm e protegida 

contra luz. 

O gel concentrador ou empilhador foi feito misturando-se 6,1 ml de 

água mili-Q com 1,33 ml de solução de acrilamida, 2,5 ml de Tris-HCI 0,5 M 

(pH=6,8), 100 µl de SDS 10%, 50 µl de persulfato de amônia 10% e 10 µl de 

TEMED.  

Os géis foram polimerizados em cuba especial para eletroforese 

vertical, o Mini-Protean II, e preenchidos com tampão de corrida (1 mM 

glicina, 1 mM tris-base pH=8,3 e 0,05% SDS). Microgramas de proteína total 

foram misturados com tampão de denaturação (120 mM tris-HCI, 4% SDS, 

20% glicerol, 0,1% azul de bromofenol, 0,72 mM β-mercaptoetanol) e 

desnaturados a 95°C durante 5 minutos, sendo posteriormente resfriados 

em gelo por 5 minutos. A proteína foi então colocada nos poços do gel de 

alinhamento e a eletroforese foi realizada com voltagem constante de 200 

volts por aproximadamente uma hora e meia.  
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Transferência 

Após a eletroforese, o gel de separação foi lavado em água mili-Q por 

5 minutos e em tampão de transferência gelado (20% metanol, 15,6 mM tris-

base e 120 mM glicina, pH 8,1 à 8,4) por 10 minutos. Em paralelo, uma 

membrana de nitrocelulose e 10 folhas de papel filtro foram mergulhadas em 

tampão de transferência gelado. Em seguida, folhas de papel filtro foram 

colocadas sobre uma esponja do mesmo tamanho e sobre as folhas foi 

colocado o gel de separação e sobre o gel a membrana de nitrocelulose e 

mais folhas de papel filtro. Este complexo foi mergulhado em uma cuba, 

contendo tampão de transferência gelado e a transferência foi realizada com 

voltagem constante de 100 volts.  

Após uma hora e meia de transferência, o complexo foi desfeito e a 

membrana foi então lavada com TBST (10 mM tris-HCI, pH=7,5, 150 mM 

NaCL e 0,1% Tween 20) para ser marcada com o anticorpo de interesse.  

Imunodetecção 

A imunodetecção foi realizada para semiquantificar heme oxigenase-1 

e a óxido nítrico sintase induzível. A banda referente à HO-1 apresenta 

aproximadamente 32 KDa e da iNOS é de  aproximadamente 130 KDa .  

As membranas de nitrocelulose contendo as proteínas separadas 

eletronicamente foram bloqueadas com 5% de leite desnatado em solução 

salina-trizma com detergente Tween 20 (TBST), para bloqueio dos sítios 

inespecíficos, durante 12 horas. Em seguida, as membranas foram lavadas 

três vezes em tampão TBST com agitação durante 10 minutos e incubadas 

com o anticorpo policlonal anti-HO-1 ou anti-iNOS, ambos produzidos em 

coelho. Os anticorpos foram diluídos 1:1000 vezes (HO-1) e 1:500 vezes 

(iNOS) e as membranas foram incubadas durante aproximadamente 2 

horas. 
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Em seguida, as membranas foram lavadas três vezes em solução 

salina-trizma (TBS) durante 10 minutos, a seguir foram lavadas novamente 

três vezes em TBST durante 10 minutos e incubadas com o anticorpo 

secundário IgG conjugado a fosfatase alcalina anti-coelho na diluição 1:1000 

em TBS e albumina 1%, durante 1 hora.  

Foram realizadas novas lavagens, quando as membranas foram 

então submetidas aos tampões de revelação NBT/BCIP (“nitroblue 

tetrazolium chloride” / “4-bromo-3-chloro-inlyl phosphate”) até a visualização 

das bandas. Após o aparecimento das bandas, a reação foi interrompida 

com água mili-Q. A massa molecular da HO-1 e da iNOS detectadas foram 

determinadas por comparação com a migração da proteína padrão. 

3.3 LOCAL 

Este trabalho foi conduzido pelo Laboratório Experimental da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo e desenvolvido no 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Disciplina de Nefrologia da 

Universidade Federal de São Paulo. 

3.4 ESTATÍSTICA 

A metodologia estatística aplicada consistiu em Análise de Variância-

ANOVA. Neste modelo, todas as interações foram testadas. Quando 

detectadas diferenças, realizaram-se as comparações múltiplas por meio do 

teste de Bonferroni e Tukey. As estatísticas com p descritivo ≤ 0,05 foram 

consideradas significantes. Os dados foram definidos como média ± erro 

padrão e serão apresentados na forma de tabelas e figuras. 
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4 RESULTADOS 

Todos os dados submetidos aos tratamentos e tempos já citados 

serão apresentados nas tabelas e imagens a seguir. 

4.1 LESÃO CELULAR 

Tabela 1 - Resultados referentes à liberação de desidrogenase láctica (DHL) em 
células LLC-PK1 dos grupos Controle, Hemin, ZnPP, PmxB, PmxB + 
Hemin, PmxB + ZnPP em 24 e 72 horas. São Paulo – 2008. 

Grupos N DHL % 24 horas N DHL % 72 horas 

Controle 8 2,15±0,09 8    1,77±0,17  

Hemin 7 4,30±0,52  6    4,71±0,84 

ZnPP 6 3,90±0,34 6    4,47±0,64  

PmxB 9 13,81±1,89 ∗/β/•• 9 22,66±1,77∗∗/α/π/# 

PmxB+Hemin 7  32,86±1,80 ∗/β/••/# 6 21,36±0,77∗∗/α/π/• 

PmxB+ZnPP 6  25,28±1,26 ∗/β/••/# 6   22,95±1,26∗∗/α/π 

∗p < 0,05 vs Controle - 24h 
 βp  <  0,05 vs Hemin - 24h 
 ••p <  0,05 vs ZnPP - 24h 
 #p  <  0,05 vs PmxB - 24 h 
∗∗p < 0,05 vs Controle - 72h 
  αp < 0,05 vs Hemin - 72h 
  πp <  0,05 vs ZnPP - 72h 
##p < 0,05 vs PmxB - 72h 
• p <  0,05 vs PmxB +Hemin- 24h 
 

Observa-se na tabela 1 que  no tempo de 24 horas houve aumento no 

DHL em todos os grupos tratados quando comparados ao Controle 

(p=0,000); esse aumento foi  mais expressivo nos grupos que receberam 

PmxB e se elevaram na presença do indutor e do inibidor da HO-1. No 

tempo de 72 horas foi observada elevação do DHL nos grupos PmxB 

(p=0,000), porém não houve diferença entre os grupos tratados com Hemin 

e ZnPP. 

Observou-se ainda que a PmxB elevou a liberação de DHL com o 

tempo (p=0,004), porém, quando os grupos receberam o Hemin ou ZnPP  

houve redução significativa deste parâmetro no período de 72 horas.  
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Tabela 2 - Resultados referentes à liberação de desidrogenase láctica (DHL) em 
células LLC-PK1 dos grupos Controle, Hemin, L-NAME, PmxB, PmxB + 
Hemin, PmxB + Hemin + L-NAME em 72 horas. São Paulo – 2008. 

Grupos N DHL % 72 horas 

Controle 10 2,83±0,72 

Hemin 8 5,14±0,67 

L-NAME 4 7,56±0,63 

PmxB 11 24,39±1,85∗/#/α 

PmxB+Hemin 8 24,10±1,90∗/#/α 

PmxB+Hemin+L-NAME 4 31,05±0,47∗/#/α 

 ∗p  < 0,05 vs Controle  
 #p  < 0,05 vs Hemin 
αp  < 0,05 vs L-NAME 

A tabela 2 demonstra que os grupos Controle, Hemin e L-NAME 

apresentaram baixa liberação de DHL, com pequena elevação nos grupos 

Hemin e L-NAME, contudo sem significância estatística. O tratamento com 

PmxB elevou significativamente o DHL, mesmo quando associado aos 

outros reagentes (p=0,000), como demonstrado anteriormente na tabela 1. A 

liberação de DHL foi mais intensa quando o L-NAME foi adicionado ao grupo 

PmxB+Hemin, no entanto, essa diferença não foi estatisticamente 

significante.  

4.2 PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

Tabela 3 - Resultados referentes à produção de malondealdeído (MDA) em células 
LLC-PK1 dos grupos Controle, Hemin, ZnPP, PmxB, PmxB + Hemin, 
PmxB + ZnPP em 24 e 72 horas. São Paulo – 2008. 

 
Grupos 

 
N 

MDA 
 (mM/mg proteínas) 

24 horas 

MDA 
 (mM/mg proteínas) 

72 horas 

Controle 6 0,086±0,013 0,083±0,007 

Hemin 6 0,092±0,007 0,108±0,003 

ZnPP 6 0,092±0,011 0,123±0,015 

PmxB 6 0,089±0,008 0,090±0,012 

PmxB+Hemin 6 0,083±0,008 0,137±0,011∗∗/# 

PmxB+ZnPP 5 0,089±0,013 0,108±0,012 

 #p < 0,05 vs PmxB+Hemin- 24h 
∗∗p < 0,05 vs CTL- 72h 
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Não houve foi observada diferença significativa na produção de 

malondealdeído entre os grupos no período de 24 horas. Já no período de 

72 horas observou-se elevação mais relevante do MDA quando a HO-1 foi 

induzida ou inibida, mesmo na ausência de PmxB. O Hemin elevou 

significativamente o MDA do grupo PmxB. A elevação também foi 

constatada no grupo PmxB+ZnPP, contudo sem significância estatística. 

4.3 EXPRESSÃO GÊNICA DE HO-1 

Tabela 4 - Resultados referentes à expressão gênica (RT-PCR) em células LLC-
PK1 dos grupos Controle, Hemin, ZnPP, PmxB, PmxB + Hemin, PmxB + 
ZnPP em 24 e 72 horas. São Paulo – 2008 

Grupos N 

RT-PCR  
(HO-1 RNAm unidades 

arbitrárias)  
24 horas 

N 

RT-PCR  
(HO-1 RNAm unidades 

arbitrárias)  
72 horas 

Controle 5 1,15±0,29 6 1,15±0,21 

Hemin  6 2,71±0,51 6 97,12±20,15 β/# 

Hemin II 6 28,10±7,27∗ - - 

ZnPP 6 1,02±0,21∗∗ 5 37,32±13,94 β/α/• 

PmxB 6 3,09±0,51∗∗ 6 3,81±1,25α 

PmxB+Hemin 6 13,43±2,32∗∗ 6 3,30±0,36α 

PmxB+ZnPP 4 6,33±1,64∗∗ 6 2,33±0,68α 

∗p < 0,05 vs Controle - 24h                                                    
∗∗p < 0,05 vs Hemin II- 24h 
#p < 0,05 vs Hemin - 24h 
• p < 0,05 vs ZnPP- 24h 
  βp < 0,05 vs Controle -72h            
  αp < 0,05 vs Hemin - 72h 

 

A tabela 4 mostra que os grupos Controle, Hemin apresentaram 

expressão gênica para HO-1 com pequena variação de intensidade. 

Ressalte-se que o grupo Hemin II (aqui colocado como controle positivo da 

indução) demonstrou aumento relevante dessa variável, confirmando o 

modelo de indução. Entre os grupos que receberam PmxB, aquele 

suplementado com Hemin demonstrou maior expressão para esse gene nas 

24 horas. Nas 72 horas, o Hemin e a ZnPP produziram maior expressão 

para HO-1, que se elevou com o tempo, com aumento preferencial e 
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significativo para o indutor. Os grupos PmxB apresentaram valores de HO-1 

RNAm semelhantes e próximos do Controle nesse período e bem inferiores 

ao Hemin. 

4.4 SÍNTESE PROTÉICA DE HO-1 

 
Figura 1 - Representa a síntese protéica de HO-1 por imunofluorescência do grupo 

Controle – 72 horas 
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Figura 2 - Representa a síntese protéica de HO-1 por imunofluorescência do grupo 

PmxB – 72 horas 

 
Figura 3 - Representa a síntese protéica de HO-1 por imunofluorescência do grupo 

PmxB + Hemin – 72 horas 
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Conforme observado nas figuras 1, 2 e 3 foi possível constatar maior 

intensidade para síntese protéica de HO-1 nos grupos celulares que 

receberam o Hemin, com destaque para o período de 72 horas. O estímulo 

por PmxB também demonstrou efeito de indução dessa enzima. No período 

de 24 horas, não se evidenciou diferenças significativas. 

4.5 ÓXIDO NÍTRICO 

Tabela 5 - Resultados referentes à liberação de óxido nítrico em células LLC-PK1 
dos grupos Controle, Hemin, ZnPP, PmxB, PmxB + Hemin, PmxB + 
ZnPP em 24 e 72 horas. São Paulo – 2008. 

Grupos N 
NO 

(uM/mg de proteína) 
24 horas 

NO 
(uM/mg de proteína)  

72 horas 

Controle 6 0,18±0,05 0,63±0,10 

Hemin 6 1,11±0,12 2,08±0,29∗/β 

ZnPP 6 0,69±0,06 1,29±0,18 

PmxB 6 0,22±0,04 1,47±0,35# 

PmxB+Hemin 6 0,81±0,07 2,89±0,37∗/α/•/∗∗ 

PmxB+ZnPP 6 0,79±0,08 2,02±0,15∗/•• 

βp < 0,05 vs Hemin - 24h 
#p < 0,05 vs PmxB - 24h 
•p < 0,05 vs PmxB+Hemin - 24h 
••p < 0,05 vs PmxB+ZnPP - 24h 
 ∗p < 0,05 vs Controle - 72h 
  αp < 0,05 vs PmxB - 72 h 
∗∗p < 0,05 vs ZnPP - 72 h 

A tabela 5 mostra que no tempo de 24 horas não houve diferença 

significativa entre os grupos; todos apresentaram produção de óxido nítrico 

semelhante ao grupo Controle. Contudo, nos grupos em que se interferiu na 

HO-1 (Hemin e ZnPP) constatou-se elevação não estatisticamente 

significante nesse parâmetro. Em 72 horas o NO se elevou nos grupos 

Hemin, PmxB+Hemin e PmxB+ZnPP quando comparados ao Grupo 

Controle (p=0,000). O grupo PmxB+Hemin apresentou maior produção de 

NO em relação ao grupo PmxB isolado (p=0,000). O tempo determinou 

maior produção de NO em 72h horas nos grupos PmxB (p=0,002), 

PmxB+Hemin (p=0,000) e PmxB+ZnPP (p=0,000). 
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4.6 EXPRESSÃO PROTÉICA DE HO-1 E DA iNOS 

 
 CTL Hemin PmxB ZnPP PmxB+Hemin   PmxB+ZnPP 

 
β-actina 

Figura 4 - Expressão Protéica de HO-1 - 72h 
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PmxB+ZnPP PmxB+Hemin   ZnPP PmxB Hemin CTL 

 
Β-actina 

Figura 5 - Expressão Protéica da iNOS - 72h 



Resultados 

Luciana Barros de Moura Neiva 

50 

As figuras 4 e 5 mostram a expressão protéica da HO-1 e da iNOS. 

Observa-se pelas imagens que todos os grupos expressam a HO-1 e a iNOS 

com menor destaque para o inibidor de HO-1. Os grupos tratados com 

Hemin expressaram essas enzimas com maior intensidade. 
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5 DISCUSSÃO 

Modelos in vitro que simulam a toxicidade pela PmxB em células 

renais não são comuns. Seu mecanismo de ação na lesão renal aguda não 

está esclarecido. (46) Apesar de conhecido seu potencial nefrotóxico, sua 

aplicação intra-hospitalar tem sido freqüente. A heme oxigenase-1 é uma 

enzima que apresenta efeitos diversos e extremos, dentre eles, a proteção e 

mediação de diversas doenças, inclusive, da LRA. Células lesadas iniciam 

uma seqüência de eventos que culminam na indução e possível atividade 

desta enzima.  

 No presente estudo avaliou-se a participação da HO-1, por meio de 

variáveis como sua expressão gênica e protéica e se este efeito interferiu na 

toxicidade pela PmxB. Possivelmente a distribuição das hemoproteínas no 

túbulo proximal resulte em indução tubular proximal, o que torna este 

trabalho mais adequado para simular a indução da HO-1. (28,29)  

Tem sido sugerido que o mecanismo de nefrotoxicidade pela PmxB é 

conseqüência do aumento da permeabilidade da membrana celular, o que 

resulta em influxo aumentado de cátions, ânions e água, levando ao edema 

e lise célular.(47) A PmxB atua na membrana plasmática da bactéria, 

prejudicando mecanismos de transporte. Sua ação não é seletiva, podendo 

também atuar na membrana celular de outros organismos. Seu efeito 

terapêutico depende da concentração inibitória mínima para bactéria 

infectante. (13) 

A nefrotoxicidade da PmxB é um problema clínico pouco freqüente em 

pacientes com função renal adequada e está relacionada à dose 

administrada desta droga.(13) Estudos sobre o uso tópico ou o uso parenteral 

diário de PmxB na dose de 2.5 mg.k g –1 causou proteinúria, hematúria e 

formação de cilindros em alguns casos.(13, 48) 

Alguns estudos demonstram que a PmxB apresenta ação bactericida 

mais eficaz in vitro que in vivo, por isso aconselha-se que durante a terapia 

parenteral os níveis séricos sejam avaliados e mantidos abaixo de    

10 mg.1-1. (13)  
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Um estudo recente realizado em ambiente intra-hospitalar com 60 

pacientes investigou com maior ênfase o seu efeito nefrotóxico. Os 

seguintes critérios foram considerados: características demográficas, 

doenças de base, ambientes de infecção, microorganismos, duração da 

permanência, dosagem de PmxB, freqüência e duração da dose, outras 

medicações administradas, creatinina sérica, desenvolvimento de alterações 

neurológicas e cutâneas, e resultados microbiológicos e clínicos.  A taxa de 

mortalidade total foi de 20%. Entre os pacientes que desenvolveram lesão 

renal, o índice de mortalidade foi de 57%, e o índice de mortalidade dos 

pacientes que não desenvolveram lesão renal foi de 15%. Do grupo que 

desenvolveu lesão renal, três sobreviveram; destes, dois restabeleceram a 

função renal e um necessitou de terapia de substituição renal. 

Contradizendo estudos mais antigos onde os índices de nefrotoxicidade 

variavam de 17 a 100%, a PmxB foi bem tolerada pela maioria dos 

pacientes; destes, 14% desenvolveram nefrotoxicidade. Sua aplicação 

proporcionou eficácia clínica e microbiológica, com menor comprometimento 

da função renal. (49)  

A desidrogenase láctica (DHL) é uma enzima citosólica que é liberada 

para o meio extracelular quando há ruptura da membrana celular, por esse 

motivo ela consiste em bom marcador de lesão celular. A lesão celular pela 

exposição à PmxB, no presente estudo, se confirmou pelo aumento do DHL. 

Tal evento foi tempo dependente, ou seja, maior exposição do fármaco 

determinou piora dos parâmetros. Em estudo anterior seu efeito dose e 

tempo dependentes já foi demonstrado (20).  No estudo ora apresentado, 

constatou-se que o indutor de HO-1, Hemin, associado à polimixina B levou 

a uma maior liberação de DHL. A administração prévia da ZnPP também 

piorou esse parâmetro. Esse dado sugeriu que a HO-1 esteja envolvida na 

lesão pela PmxB e, na dose utilizada, teve efeito sinérgico à PmxB de lesão 

celular. Há que se considerar, contudo, que o DHL é marcador de células 

viáveis, não tendo sido demonstrados aqui dados relativos à morte celular 

pelo insulto instituído. 
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No sentido de se verificar a interferência do NO na citotoxicidade da 

PmxB e do Hemin, ensaios com L-NAME foram realizados. Dessa forma, a 

associação do L-NAME ao Hemin e à PmxB determinou piora da lesão 

celular, ou seja,  ter inibido a síntese de NO intensificou a lesão, destacando 

o efeito biológico. Estudos com células de músculo liso de ratos expostas as 

citocinas IL-1β e TNF-α demonstraram elevação da produção de nitrito e 

indução da HO-1. Inversamente, a exposição a um inibidor de iNOS, NG-

metil-L-arginina, reduziu essas variáveis. Esses resultados sugeriram que o 

NO endógeno liberado pode estimular a expressão gênica da HO-1, (50) 

como observado no presente estudo. 

Em doses altas de PmxB, pode ocorrer, além de proteinúria e 

hematúria, redução da filtração glomerular e retenção de nitrogênio, o que 

acontece com maior incidência em pacientes com problema renal pré-

existente. O aumento da concentração inibitória mínima para atuar sobre um 

microorganismo em um ambiente de infecção pode incorrer em 

comprometimento letal para a célula, (13) principalmente com maior tempo de 

exposição. No presente trabalho, esse achado foi observado também para o 

MDA, que conferiu padrão de resposta semelhante ao DHL. A produção de 

MDA, um produto intermediário da peroxidação lipídica, foi observada entre 

todos os grupos e tempos. O grupo em que o Hemin foi administrado 

previamente à PmxB demonstrou maior produção de MDA. Dessa forma, o 

DHL e o MDA demonstraram elevação quando o Hemin foi administrado. 

Ressalte-se que o Hemin é o grupo prostético heme em seu estado oxidado. 

Pesquisas têm demonstrado que ele é um composto por si altamente 

citotóxico capaz de iniciar peroxidação e causar degradação da proteína. 

Isso significa que além de ser indutor é substrato da heme oxigenase-1. (51) 

Outro estudo sobre PmxB reitera sua nefrotoxicidade, mas 

proporciona uma nova abordagem sobre este antimicrobiano. A endotoxina é 

um lipolissacarídeo (LPS) encontrado na membrana externa de bactérias 

gram-negativas. A PmxB liga-se a endotoxina, neutralizando sua atividade, 

que inclui morte celular. A PmxB nonapeptídeo é um derivado da PmxB que 

controla atividade anti-lipolissacarídeo, mas com característica menos tóxica. 
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Nesse trabalho experimental, cães que receberam elevadas doses de PmxB 

apresentaram hipertermia, rubor facial e abdominal, além de aumento de  

nitrogênio uréico e creatinina sérica. Tais alterações não foram observadas 

nos animais controle nem naqueles que receberam dose igual de PmxB 

nonapeptídeo. Ratos Sprague-Dawley que receberam dose de PmxB 

desenvolveram dispnéia, cianose, diminuição da atividade física e ataxia. No 

grupo controle ou no grupo em que foi administrada a  PmxB nonapeptídeo 

essas alterações não foram registradas. É importante ressaltar que a PmxB 

nonapeptídeo não apresenta atividade antibiótica, mas é capaz de 

desestruturar a membrana de bactérias gram-negativas, demonstrando que 

a estrutura química dissociada do efeito antimicrobiano da PmxB é que 

mostra ter relação com sua toxicidade. (52) 

A LRA pode se estabelecer em três situações clínicas distintas: em 

uma resposta adaptativa a redução de volume severa e conseqüente 

hipotensão, em que os néfrons mantêm sua estrutura e funções estáveis; em 

resposta a eventos citotóxicos ao rim, em que se encontram alteradas sua 

estrutura e função; e quando o fluxo urinário está obstruído. As alterações 

morfológicas das células epiteliais renais na LRA são extremamente 

discretas, e podemos reconhecer quatro direções básicas: as células podem 

entrar em necrose ou em apoptose; podem se replicar e dividir; estes três 

primeiros já citados; ou podem ser indiferentes ao estresse. (53) 

Isso caracteriza duas categorias de lesão: lesão com morte e lesão 

sem morte celular. Pode ocorrer ainda a adaptação. Nesse caso as 

respostas celulares são diferenciadas em adaptação, na qual as células se 

reformulam por meio de sistemas de defesa os quais as protegem 

completamente, parcialmente ou as superprotegem (se tornam resistentes) 

contra a lesão; e lesão celular que compreende o dano de todos ou de 

qualquer componente molecular (lipídios, DNA, proteínas, etc). A adaptação 

pode ocorrer na lesão oxidativa, mas as outras formas de lesão também 

podem estar presentes. A lesão a biomoléculas pode causar alterações a 

níveis iônicos (Ca+2) ou mesmo ativar proteases. Por último ainda há morte 
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celular, na qual o tecido pode se revitalizar por reparação ou substituição de 

moléculas danificadas. (38,54)  

Muitas evidências demonstram que os metabólitos de oxigênio 

reduzidos parcialmente são sinalizadores da lesão tecidual mediada pelo 

sistema imune, por isquemia e por toxicidade.(55) A ação da molécula heme 

parece estar relacionada por vários caminhos, à geração de espécies 

reativas de oxigênio e peroxidação lipídica.(32,55) O metal livre se refere à 

molécula antes dela ser incorporada às hemoproteínas. A molécula heme 

pode ser degradada por processos químicos e enzimáticos, que além de 

utilizarem oxigênio molecular, necessitam de um agente redutor, que por sua 

vez, ativa o oxigênio e reduz metal heme de Fe+3 para Fe+2 e/ ou mantém 

estado ferroso. Nesta reação, a fonte de redução é o NADPH.(30,55) 

Em modelo de lesão renal mediada por proteína heme em ratos 

demonstrou-se associação entre estresse oxidativo e o efeito catalítico do 

metal redox-ativo, mecanismos importantes para tal lesão; além disso, 

apresentaram-se como principais alvos intracelulares a mitocôndria e o 

núcleo. (56) A exposição ao heme alterou significativamente o consumo de 

oxigênio. Inicialmente, houve elevação da respiração mitocondrial, o que 

levou a redução persistente do consumo de oxigênio. A disfunção 

mitocondrial parece participar da seqüência de eventos que leva à morte 

celular programada, dessa forma, a lesão mitocondrial é relevante para 

apoptose, bem como para necrose. Além disso, tal exposição lesou 

potencialmente o núcleo. (56) 

É importante também acrescentar que estudos recentes sobre 

miohemoglobinúria demonstraram que a mitocôndria pode ser um iniciador 

de peroxidação lipídica, com conseqüente produção de radicais livres. (56) 

A análise da expressão molecular da HO-1 quando do uso de Hemin 

confirmou o modelo de indução específica, porém, não restrito ao indutor 

farmacológico usado. Assim, o Hemin, na dose dez vezes maior, expressou 

significantemente o RNAm para HO-1.  O mesmo ocorreu quando a HO-1 foi 

induzida com a dose menor.  A ZnPP, inibidor de HO-1, apresentou a 

mesma resposta do Hemin.  Por outro lado, a PmxB associada ao Hemin 
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também expressou RNAm para HO-1, mas não foi observada diferença 

significativa em relação às condições basais.   

As metaloporfirinas são classificadas como inibidoras de HO-1, mas 

existem registros de sua capacidade para induzir HO-1. A protoporfirina de 

zinco (ZnPP)  é uma metaloporfirina endógena e apesar de ser definida 

como inibidora competitiva da HO-1 pode também ser uma potente indutora 

desta enzima, mecanismo ainda não explicado. Possivelmente a inibição da 

atividade da HO-1 leva ao acúmulo de heme que resulta em expressão 

aumentada de HO-1, visto que o heme é um potente indutor de HO-1. Além 

disso, o acúmulo de heme por ação do inibidor poderia ativar outras 

isoformas da HO, como a HO-2 e a HO-3, essas não avaliadas neste estudo. 

Em pesquisa realizada em células HA-1, de fibrosblastos de Hamster, a 

ZnPP apresentou o maior potencial de indução de HO-1.(57) 

Dando continuidade à avaliação da possível interferência do NO no 

modelo PmxB e sistema heme, observou-se que no tempo de maior 

exposição, o Hemin e a ZnPP quando associados à PmxB demonstraram 

uma elevação significativa de NO se comparados ao tratamento com  PmxB 

isolada. Foi igualmente significativa a comparação dos tempos nos 

tratamentos indutor e inibidor da HO-1 associados ao antibiótico, ou seja, 

confirmou-se a participação do NO na mediação heme de toxicidade da 

PmxB e esse efeito mostrou ser tempo estimulado.  

O óxido nítrico apresenta diversas atividades em espécies 

filogeneticamente diferentes, bem como efeitos opostos em sistemas 

biológicos inter-relacionados. Participa de processos fisiológicos como 

relaxamento da musculatura lisa, neurotransmissão, regulação da resposta 

imune, toxicidade, dentre outros. (58) Os mecanismos bioquímicos que 

envolvem estes processos apresentam características comuns, a síntese 

enzimática do NO a partir da L-arginina e a formação de um complexo 

nitrosilado do metal na proteína alvo, heme, para estimular uma resposta 

celular funcional.(56) Semelhante a heme oxigenase, o óxido nítrico pode ser 

uma via protetora ou prejudicial na lesão renal aguda.(59) 
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Essa molécula pertence a uma classe de radicais livres relativamente 

fracos, podendo reagir com diversas substâncias, como oxigênio, ânion 

superóxido, grupos tióis, radicais peroxil, complexos metal enxofre, resíduos 

aminoácidos não-tióis e hemoproteínas. Algumas substâncias produzidas 

por estas reações são altamente citotóxicas, como peroxinitrito e o radical 

hidroxila. (40) 

O NO é um potente vasodilatador devido a sua capacidade de 

estimular guanilil ciclase. Essa é uma via que pode estar associada com o 

mecanismo de ação da HO-1. O heme ativa tanto a NOS quanto a guanilil 

ciclase solúvel. O CO também pode estimular monofosfato guanosina 

cíclica, que é um segundo mensageiro do NO (40,55). Como a NOS, o RNAm 

da guanilil ciclase solúvel está mais presente em túbulos proximais.(40) 

A análise da expressão gênica da HO-1 nesse modelo confirmou que 

os ensaios com indutor e inibidor foram capazes de estimular a expressão 

gênica dessa molécula. Posteriormente, confirmou-se também que a 

interferência no sistema heme alterou a expressão protéica da HO-1 e iNOS. 

Verificou-se então que a expressão protéica da HO-1 foi mais evidente no 

grupo Hemin e PmxB. O ZnPP foi o grupo que menos expressou a proteína 

HO-1. Os tratamentos associados apresentaram expressão similar entre si. 

A síntese protéica seguiu padrão semelhante à expressão gênica com 

diferença para o ZnPP, demonstrando ser esse um provável inibidor 

enzimático competitivo da HO-1. Em relação à iNOS, sua expressão protéica 

foi mais evidente no grupo Hemin. A PmxB associada ao Hemin também 

contribuiu para a expressão considerável da proteína iNOS. Sua expressão 

demonstrou menor relevância nas células tratadas com PmxB.  

Estudos com ratos knockout também têm mostrado o papel da heme 

oxigenase na lesão renal por meio de indutores e inibidores químicos, que 

podem alterar, ou até mesmo, eliminar sua atividade. Por exemplo, as 

metaloporfirinas afetam óxido nítrico sintase e guanilil ciclase, que 

constituem outros sistemas de enzimas, além de outros efeitos não 

específicos. O hemin parece ser regulador de outros genes que influenciam 

processos celulares importantes. (28,29) 
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Em outros experimentos, a expressão seletiva da HO-1 protegeu a 

célula da toxicidade induzida pela cisplatina e pela proteína heme, mas 

outras situações em que as proteínas heme e as metaloporfirinas foram 

utilizadas como moduladores da atividade da HO-1 demonstraram 

resultados contrastantes. (28,29) 

Semelhante situação foi observada em um estudo de nefrotoxicidade 

por gentamicina. O RNAm e a proteína HO-1 foram induzidos neste modelo, 

mas a inibição da HO-1 não influenciou o curso da disfunção renal, 

sugerindo sua heterogeneidade.(28,29) 

Apesar de vários relatos de proteção, a afirmação que a indução da 

HO-1 proporciona uma resposta citoprotetora ao estresse oxidante não é 

consenso.  Os efeitos da indução da HO-1 são específicos ao tecido e 

dependentes do alvo. Estudos demonstraram que a indução de HO-1 inibiu o 

crescimento de células epiteliais tubulares renais enquanto estimulou o 

crescimento de células endoteliais. Evidências afirmam que a HO-1 é pró-

oxidante pela liberação de Fe2+ após degradação do heme. A questão é que 

a ambigüidade dos efeitos da heme oxigenase-1 é possivelmente justificada 

pelas ações dos seus produtos que depende do tecido específico, tipo e alvo 

celular e o ambiente fisiopatológico da indução da HO-1. (60) 

Além dos aspectos supracitados, destaque-se que a heterogeneidade 

celular em resposta à nefrotoxinas tem seu papel. Essa característica de um 

lado considera a vulnerabilidade do segmento tubular proximal às 

nefrotoxinas, por outro lado, indica que a resposta funcional do órgão como 

um todo não pode ser atribuída exclusivamente à resposta proximal, apesar 

de sua importância na bioativação e detoxificação de fármacos. Sendo 

assim, a população de células tubulares proximais comprometidas não são 

as únicas a determinar a disfunção final na síndrome e nem tampouco as 

outras linhagens celulares. Essa afirmação retrata as limitações de modelos 

com cultura de células geneticamente idênticas. Esse contraponto visa 

explicitar as diferenças observadas entre a toxicidade da PmxB  e da HO-1 

“in vivo” e “in vitro”. (20) 
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Os mecanismos que envolvem os efeitos protetores da HO parecem 

estar associados à elevação da bilirrubina, que é um composto antioxidante, 

capaz de varrer radicais peroxi e inibir a peroxidação lipídica in vitro. Apesar 

de seu efeito potencialmente antioxidante, Dennery e colaboradores 

demonstraram que o acúmulo de bilirrubina em neonatos causou icterícia 

nuclear com ocorrência de lesão neuronal significante. (22,24,25,28,29,31,33) 

Paralelamente, a degradação do heme pela HO estimula a síntese de 

ferritina, um depósito intracelular do metal, que pode seqüestrar o metal livre 

e impedir sua participação na lesão oxidativa. Experimentos in vitro, 

corroboraram esta afirmação, onde fibroblastos de ratos expostos a heme 

apresentaram síntese da proteína heme oxigenase elevada, atingindo o seu 

pico três horas após a exposição, desencadeando, em seqüência, a síntese 

de ferritina.(22,24,25,28,29,30,31,33) Apesar de dados que indicam que essa 

indução seja paralela, ensaios in vitro de toxicidade pelo peróxido de 

hidrogênio em células tratadas previamente com heme  destacaram a 

ferritina como protetor decisivo na lesão e não a heme oxigenase. (31) 

Além disso, a inibição da atividade da HO-1 nem sempre implica na 

redução do conteúdo de ferritina, sugerindo que a síntese de ferritina pode 

ser estimulada por outra via, independente da liberação do metal heme. (29) 

A geração de CO pode ter um papel relevante na lesão celular, posto 

que é um produto vasodilatador, anti-apoptótico e antiinflamatório, mas 

existem relatos que consideram que seus níveis elevados podem induzir a 

citotoxicidade.(22,24,25,28,29,30,33) .  

Similar ao óxido nítrico, o CO pode estimular monofosfato guanosina 

cíclica, e, por isso, passa a ser considerado, atualmente, um 

neurotransmissor em algumas populações neuronais, demonstrando em 

humanos a otimização do aprendizado e memorização em longo prazo. Sua 

ação vasodilatadora é benéfica em casos em que o fluxo sanguíneo é 

insuficiente. Por outro lado, liga-se à hemoglobina, afetando a distribuição de 

oxigênio tecidual, além de estimular geração mitocondrial de espécies 

reativas de oxigênio. (30,55) Apesar dessa dualidade intrigante, o estudo dos 

produtos da cadeia heme não foram alvos deste estudo. 
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Sumariamente, neste trabalho observou-se que a PmxB induziu lesão 

celular, a qual foi tempo dependente, com aumento da peroxidação lipídica. 

Ambos, o indutor e o inibidor da HO-1 participaram da lesão elevando os 

níveis de DHL e MDA, em movimento tempo dependente. O efeito da HO-1 

sobre a lesão pela PmxB pareceu ser mediado pelo NO, considerando-se a 

elevação da produção de NO e da expressão protéica da iNOS quando a 

HO-1 foi modulada. Os ensaios com o indutor de HO-1 confirmaram o 

aumento da expressão gênica da HO-1, o que pôde também ser constatado 

com a elevação da síntese protéica da enzima. 

Estes efeitos paradoxais e extremos, de citoproteção e citotoxicidade, 

não são restritos ao sistema HO. A ativação do sistema NF-kβ além de 

induzir genes pró-inflamatórios e pró-imunidade previnem a apoptose; a 

interleucina -2 promove ativação de células T efetoras bem como a indução 

de apoptose de células T autoreativas; o próprio NO, o qual inibe 

proliferação de linfócitos e proporciona vasodilatação bem como media lesão 

oxidante e citotoxicidade. A HO-1 não deve ser considerada citoprotetora ou 

citotóxica. (61)  

Há que se considerar ainda a provável suscetibilidade maior ao 

indutor de HO-1 do modelo com células. Esses dados diferem do estudo in 

vivo em que se observou proteção funcional renal em modelo de LRA pela 

PmxB. (62) 
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6 CONCLUSÕES 

� A polimixina B promoveu lesão celular neste modelo com elevação 

preferencial do DHL, sugerindo se tratar de modelo de lesão 

oxidativa. Tanto o Hemin quanto a ZnPP intensificaram a lesão 

celular pela polimixina B. Tais alterações foram tempo 

dependentes. 

� O aumento da expressão gênica da HO-1 para RT-PCR foi 

confirmado na presença de Hemin, indutor de HO-1. 

� A elevação da síntese protéica de HO-1 foi constatada nos grupos 

em que o Hemin foi administrado. 

� O NO parece mediar o efeito funcional da HO-1, visto que o Hemin 

e a ZnPP aumentaram a síntese de NO. 

� O aumento da expressão protéica da HO-1 e da iNOS foi 

confirmada neste modelo, principalmente quando o indutor de HO-

1 estava presente.  
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