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Dezoti C. A enzima Heme Oxigenase-1 na lesão renal aguda oxidativa pela 

Polimixina B. [dissertação] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo; 2008. 

RESUMO 

A Lesão Renal Aguda (LRA) tóxica se caracteriza por insulto tubular direto 

liberando espécies reativas de oxigênio (EROs) e estimulando processos 

pró-inflamatórios. Neste estudo foram investigadas a toxicidade do Sulfato de 

Polimixina B (PmxB), antibiótico catiônico usado para o tratamento de 

infecções por germes gram-negativos e a participação da enzima Heme 

Oxigenase-1 (HO-1), que tem efeito anti-apoptótico, antiinflamatório e outros. 

Foram utilizados ratos Wistar, adultos, machos, pesando entre 250-300g. Os 

animais foram distribuídos nos grupos: Salina (controle, animais que 

receberam 3ml/Kg de NaCl 0,9% intraperitoneal (i.p.), uma vez ao dia, 5 

dias); PmxB (animais que receberam PmxB 40.000U/kg/dia, i.p., uma vez ao 

dia, 5 dias); Hemin (indutor da HO-1, 1mg/100g, i.p., uma vez ao dia, 5 dias); 

Protoporfirina de Zinco (ZnPP) (inibidor da HO-1, 50 umol/Kg, i.p., uma vez 

ao dia, 5ºdia); PmxB+Hemin; PmxB+ZnPP; PmxB+Hemin+ZnPP. Foram 

avaliados a função renal (FR) (clearance de creatinina, método de Jaffé), a 

excreção de peróxidos urinários (PU, FOX-2); TBARS urinários; tióis no 

tecido renal, atividade da catalase (AC) e foi realizada análise histológica no 

tecido renal. Os resultados mostraram que a PmxB induziu redução da FR 

com elevação de PU e TBARS, acompanhados por redução de AC e tióis: O 

tratamento com indutor da HO-1 reverteu a lesão pela PmxB, com melhora 

da FR e dos parâmetros de peroxidação. A associação do PmxB com o 

inibidor ZnPP demonstrou aumento da área intersticial relativa (AIR) no 

tecido renal com achatamento das células tubulares e pontos de necrose no 

córtex renal. Os resultados diferenciados de FR e peroxidação lipídica, nas 

técnicas de mensuração utilizadas, confirmaram a participação da heme 

oxigenase como antioxidante desse modelo de toxicidade renal. 

Palavras-Chave: Sulfato de Polimixina B, Lesão Renal Aguda, Heme 

oxigenase, Antioxidante. 



Dezoti C. The heme oxygenase-1 enzyme in oxidative acute kidney injury by 

polymyxin B. [Master degree] São Paulo (SP): Nursing School, University of 

São Paulo; 2008. 

ABSTRACT 

Toxic Acute Kidney Injury (AKI) consists on direct injury in the renal tubules 

liberating reactive oxygen species (ROS) and estimulating inflamatory 

processes. In this experimental study it was investigated the toxicity of 

Polymyxin B Sulfate (PmxB), which is a cationic antibiotic used to treat gram-

negative infections and the role of the heme oxygenase enzyme (HO-1), with 

anti-apoptotic and anti-inflamatory effects, in this injury. Adult male Wistar 

rats, weighing 250-300g were used. The animals were divided into the 

following groups: Saline (control, animals that received 3ml/Kg of NaCl 0,9% 

intraperitoneal (i.p.), once a day,  5 days); PmxB (animals that received 

PmxB 40.000U/kg/dia , i.p., once a day,  5 days); Hemin (HO-1 inducer , 

1mg/100g, i.p., once a day, 5 days);  Zinc protoporphyrin (ZnPP) (HO-1 

inhibitor, 50 umol/Kg, i.p., once a day, 5ºday); PmxB+Hemin; PmxB+ZnPP; 

PmxB+Hemin+ZnPP. Renal Function (RF) (creatinine clearance, Jaffé 

method), urinary peroxides (UP, FOX-2), urinary TBARS, thiols in the renal 

tissue, activity of catalase enzyme (CA) and histology of renal tissue were 

performed. The results showed that PmxB reduced RF with increment in the 

UP and TBARS associated to the reduction in the CA and thiols. The HO-1 

ameliorated these paramethers. The association PmxB with ZnPP increased 

relative intersticial area (RIA) of renal tissue with acute tubule necrosis in the 

renal cortex. The obtained data on RF and lipid peroxidation, with the 

methods used in the study, confirmed the antioxidant role of the heme 

oxygenase in this model of renal injury.  

Key words: Polymyxin B Sulfate, Acute Kidney Injury, Heme oxygenase, 

Antioxidant. 
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1 INTRODUÇÃO 

A lesão renal aguda (LRA) tóxica induz uma combinação variável de 

vasoconstrição intrarenal, toxicidade tubular direta ou obstrução 

intratubular(1,2). A manutenção da hipóxia decorrente da vasoconstrição 

resulta na depleção de adenosina tri-fosfato (ATP) e liberação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), estimulando processos pró-inflamatórios. 

Simultâneamente, proteínas conhecidas como heat shock 32 atuam na 

renoproteção frente à lesão resultante do uso de drogas nefrotóxicas 

utilizadas na prática clínica. Entre essas proteínas destaca-se o efeito 

citoprotetor da enzima heme oxigenase-1 (HO-1) (3). 

A LRA é uma condição relativamente comum em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) e ocorre em 20-30% dos pacientes graves, sendo que 6% 

requerem terapia de substituição renal (4). O desenvolvimento da LRA nesse 

contexto está associado ao aumento da mortalidade, internação hospitalar 

prolongada e elevação nos custos e recursos da saúde (5).  

A complexa natureza das doenças graves freqüentemente exige o 

uso de múltiplas drogas terapêuticas, as quais, associadas ou não, 

apresentam risco para nefrotoxicidade (5). 

Enquanto em muitos dos casos a etiologia da LRA é multifatorial 

(sepsis, isquemia, hipoperfusão), estudos epidemiológicos recentes 

mostraram que drogas nefrotóxicas contribuíram para a ocorrência de LRA 

severa em 19-25% dos pacientes críticos (6,7). 

O tratamento clínico para infecções por bactérias gram-negativas 

multi-resistentes em pacientes graves contribui para um número crescente 

de LRA tóxica induzida pelo uso de drogas como o sulfato de polimixina B 

(PmxB) (8). 

A PmxB pode induzir nefrotoxicidade com necrose tubular aguda 

(NTA), azotemia e aumento da concentração da creatinina sérica (9). A ação 

terapêutica da PmxB se caracteriza por uma atividade surfactante, pois 

possui uma estrutura molecular composta por uma região hidrofílica que 
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interage com lipídios da membrana plasmática externa, e outra região com 

carga positiva que interage com água ou com resíduos negativos. Esse 

mecanismo permite que esses peptídeos, chamados catiônicos, 

estabeleçam ligação com membranas compostas por moléculas anfipáticas 

negativas como as das bactérias e também as humanas. Ocorre, portanto, 

um aumento da permeabilidade da membrana, resultando no influxo de 

cátions, ânions e água, provocando a lise celular (10, 11). (Figuras 1, 2 e 3) 

 

 

 

Figuras 1, 2 e 3 - Mecanismo de ação do Sulfato de Polimixina B (9). 
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Figura 2Figura 3 

Os números de grupos catiônicos nas moléculas da PmxB 

determinam a facilidade com que essas drogas são transportadas através da 

membrana celular e é um importante determinante de toxicidade. A 

deposição dos polipeptídios catiônicos nos lisossomos interfere nas funções 

celulares como a síntese de proteína e função mitocondrial, induzindo a 

morte celular (5). 

Inúmeros são os mecanismos de nefrotoxicidade que envolvem 

alterações glomerulares, tubulares e endoteliais. A vulnerabilidade renal a 

ação de drogas se deve ao rico suprimento sanguíneo renal (25% do débito 

cardíaco) possibilitando a alta concentração de toxinas no interstício medular 

renal por meio de mecanismo contra-corrente (1,2).  

A administração de altas doses da droga pode desencadear 

desequilíbrio hemodinâmico na microcirculação renal, com eleveção dos 

níveis de cálcio intracelular, diminuição da produção do óxido-nitrico 

derivado do endotélio que corroboram para uma vasoconstrição medular 

causando nefrose osmótica (12).  

Por outro lado, a hipoperfusão tubular se instala com alterações na 

polaridade das células como o deslocamento da bomba Na/KATPase da 

membrana basolateral para o domínio apical. O enfraquecimento no 

transporte de sódio e água fora do lúmen do túbulo proximal aumentam as 

atividades de feedback tubuloglomerular distal prolongando a vasoconstrição 

intrarenal (12). 

 Os mecanismos de toxicidade direta ativam a cascata de resposta 

inflamatória via produção de leucócitos na microvasculatura renal. 

Concomitantemente, com a disfunção endotelial são gerados inúmeros 

mediadores pró-inflamatórios, os quais representam uma resposta de 

adaptação ao desequilíbrio, com o desbalanço entre fatores vasoconstritores 

e vasodilatadores (13). A lesão endotelial ou a alteração da função endotelial 

são resultantes da vasoconstrição local que favorece o edema celular, o 

aumento da expressão das moléculas de adesão e conseqüentemente a 

ativação leucócito-endotelial. A despolarização celular no citoesqueleto induz 
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a expressão de inúmeras espécies vasoativas e manifesta uma reatividade 

vascular aberrante com o aumento do tônus basal e prejuízo na auto-

regulação do fluxo sangüíneo renal, prevalecendo a ação de 

vasoconstritores como a endotelina (1,2,13).  

A resposta inflamatória e a vasoconstrição da microvasculatura 

resultam da geração de EROs caracterizando o desequilíbrio redox ou 

peroxidação lipídica. As EROs representam a produção intracelular 

desbalanceada de alguns agentes intermediários nocivos à integridade de 

várias biomoléculas incluindo proteínas, lipídios e DNA (12). 

As EROs podem lesar as células do epitélio tubular por via direta ou 

por meio da ativação de processos inflamatórios. A resposta inflamatória é 

mediada pelo aumento da expressão de inúmeras citocinas que incluem o 

fator de necrose tumoral (TNF-α), o interferon-γ e interleucinas (IL-1, IL-2, IL-

8). Essas citocinas, juntamente com as EROs e os eicosanóides, ativam os 

leucócitos e aumentam a expressão de moléculas de adesão endotelial 

como as ICAM-1, selectina P e E. A ativação das células endoteliais e de 

leucócitos resulta na geração de enzimas proteolíticas e de citocinas que 

iniciam o processo de apoptose e necrose celular. Sendo assim um 

mecanismo de retroalimentação dinâmica perdura mesmo após a 

interrupção do insulto inicial (2,14)
.
  

As EROs comprometem a vitalidade celular, a ação de fatores de 

crescimento e proliferação celular, o reparo e regeneração tecidual, os 

processos inflamatórios e imunológicos e a regulação de vários sistemas 

como o hemodinâmico, homeostático e vascular (15) . 

Por outro lado, as EROs também têm um papel fisiológico, e quando 

produzidas de forma contínua em pequenas quantidades no metabolismo 

oxidativo microssomal se caracterizam pelo radical superóxido (O2
.-), o não 

radical peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH.-)(1). 

 Apesar da conotação tóxica, os baixos níveis de EROs são 

necessários para a manutenção de funções celulares que incluem a 

modulação de várias quinases e a ativação de fatores de transcrição 

envolvidos com a regulação gênica de algumas proteínas. O desequilíbrio 
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entre esses agentes oxidantes e enzimas antioxidantes endógenas, em favor 

dos primeiros, é que representa o mecanismo redox (16).  

A homeostase celular é mantida devido à existência de mecanismos 

de defesa antioxidantes que são determinados por várias enzimas 

antioxidantes endógenas, destacando-se a superóxido dimutase (SOD) para 

a eliminação do radical O2
- (equação 1), a catalase e a glutationa peroxidase 

que são relacionadas com a eliminação do H2O2 e peróxidos orgânicos 

(equações  2 e 3) (2,16).  

O2
. - + O2

. - + 2H+ 
SOD      H2O2  +  O2    (eq.1) 

H2O2 + H2O2      catalase       2 H2O  +  O2    (eq.2) 

H2O2 +  2GSH     glutationa peroxidase / NADPH        2 H2O  +  GSSG  (eq.3) 

O O2
-.  pode reagir com intermediário H2O2 que gera o radical hidroxila 

(reação de Haber-Weiss) (15): 

O2
.-  + H2O2  

   
      O2 +   OH + OH- (eq. 4) 

A outra forma de geração do radical hidroxila é a reação de Fenton 

que envolve H2O2 e metais de transição Fe+2 ou Cu+2 e oxigênio (16): 

H2O2 + Cu +/Fe+2        OH + OH- + Cu+2/ Fé+3 (eq. 5) 

O H2O2 tem alta habilidade de penetrar nas membranas biológicas, 

sendo um sinalizador intracelular de moléculas. Uma vez produzido em 

excesso, o H2O2 ativa o sistema enzimático antioxidante, a saber, catalase, 

glutationa peroxidase e superóxido dismutase (12). 

A glutationa peroxidase é considerada uma enzima de alta efetividade 

entre as enzimas antioxidantes, pois atua contra os peróxidos lipídicos e o 

H2O2 utilizando a NADPH (nicotinamida adenina dinucleotídeo de fosfato), 

como demonstrado anteriormente como espécie redutora. A glutationa 

peroxidase é conhecida como o antioxidante endógeno de maior peso 

molecular do citoplasma com presença significativa no rim (17). 
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O desequilíbrio entre a formação de EROs e antioxidantes endógenos 

desencadeia mecanismos de proteção celular como a enzima heme 

oxigenase (HO).  

A HO é responsável pela degradação do grupo heme. A heme é uma 

ferro-protoporfirina derivada de várias heme-proteínas como a hemoglobina, 

a mioglobulina, o citocromo mitocondrial e microssomal, as prostaglandinas 

endoperóxido sintase, a óxido nítrico sintase, algumas oxigenases, como a 

catalase, e as peroxidases(15). As células que contém o grupo heme exercem 

um papel importante na manutenção de funções celulares incluindo a 

oxigenação, a respiração e a sinalização celular (18). 

O sistema HO degrada o grupo heme em ferro, facilitando a 

conversão de heme para biliverdina. Essa conversão ocorre com a abertura 

do anel de heme na presença de NADPH, liberando o ferro e monóxido de 

carbono (CO). Subseqüentemente, a biliverdina é convertida em bilirrubina 

sob ação da enzima biliverdina redutase. A bilirrubina é considerada um 

antioxidante importante, pois age como seqüestrador de radicais 

peroxidonitrito, além de inibir a peroxidação lipídica em outras etapas (19). 

(Figura 4) 

 

Figura 4 - Esquema do sistema enzimático HO (20). 

A HO tem três isoformas: a HO-1, HO-2 e HO-3. 

A isoforma induzível HO-1 é bastante estudada como um sistema 

citoprotetor efetivo. A atividade de HO-1 como antioxidante é o primeiro 

mecanismo a ser considerado. O aumento da atividade da HO-1 resulta em 

maior degradação do grupo heme, reduzindo a formação desse pró-

oxidante, potencialmente tóxico para a célula (21). A degradação de heme 
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pelo sistema enzimático HO induz também a síntese de ferritina, a qual 

seqüestra o ferro livre, impedindo a sua participação na lesão oxidativa. A 

ferritina é uma proteína que seqüestra e catalisa o ferro intracelular e 

responde paralelamente à elevação dos níveis de HO (22).  

 A enzima HO-1 está associada a vários processos patológicos, 

incluindo LRA. A indução de HO-1 previamente com hemoglobina em 

modelo de LRA associado à rabdomiólise reduziu consideravelmente a taxa 

de mortalidade (23). Em estudo com modelo de LRA nefrotóxica induzida por 

cisplatina, o tratamento com inibidor químico HO-1 demonstrou piora 

significativa da função renal (FR) em animais (24). 

O efeito antioxidante protetor demonstrado para a HO-1 parece se 

assemelhar a outros resultados descritos anteriormente para SOD, 

glutationa peroxidase e catalase ao serem ativados por substâncias como 

vitamina E, vitamina C, thymoquinone e N-acetilcisteína  que preveniram a 

nefrotoxicidade induzida por gentamicina, cisplatina e 

radiocontraste(25,26,27,28,29). 

Estudos experimentais recentes de modelos de LRA por 

radiocontraste demonstraram renoproteção via indução de HO-1. O aumento 

do metabolismo heme foi associado ao aumento do eNOS e diminuição do 

iNOS, promovendo vasodilatação da microvasculatura renal. A resposta de 

redução do estresse oxidativo foi associada aos seqüestradores de radicais 

livres como a bilirrubina e monóxido de carbono (30). 

Em estudos sobre a nefrotoxicidade por glicerol, a indução da HO-1 

promoveu redução de moléculas inflamatórias e preservou a função renal(31). 

Estudos realizados no Laboratório Experimental de Modelos Animais 

(LEMA) – EEUSP demonstraram renoproteção da lesão oxidativa na LRA 

isquêmica em ratos com a indução da enzima HO-1.  A melhora da FR e o 

aumento dos níveis dos tióis, catalase com redução de malondealdeído 

(MDA) demonstrou a participação dessa enzima no desequilíbrio redox 

induzido pelo modelo de clampeamento renal por 30 minutos(32). 
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O efeito citoprotetor da indução da heme oxigenase também foi 

confirmado em modelos em que se estabeleceu a toxicidade da PmxB em 

células LLCPK1. Aquele estudo demonstrou que a indução da HO-1 reduziu 

apoptose e otimizou a viabilidade daquelas células na presença de PmxB(33). 

O re-uso da PmxB nos dias atuais emergiu em resposta ao 

crescimento das infecções por microorganismos multiresistentes. A alta 

resistência bacteriana, tanto mutacional quanto adaptativa, associada ao 

avanço de situações em que a imunossupressão terapêutica se tornou mais 

expressiva como nos transplantes abriram espaço para iniciativas 

farmacológicas mais agressivas. Esse fato reforçou a criação de novos 

agentes ou a recaptação de fármacos cujo uso clínico estava restrito em 

decorrência de críticas relacionadas aos efeitos adversos, como a PmxB. 

 A hipótese deste estudo é que a HO-1 possa estar relacionada com a 

lesão renal induzida pela polimixina B e que esse efeito tenha como 

componente fisiopatológico o desequilíbrio redox. O estudo avança na 

tentativa de vislumbrar alternativas terapêuticas futuras para essa LRA. 
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2 OBJETIVOS 

� Avaliar o efeito da PmxB sobre a FR dos animais, por meio do 

clearance de creatinina (Clcr); 

� Verificar o efeito do indutor (Hemin) e do inibidor (ZnPP) da HO-1 

sobre a FR de ratos tratados com o PmxB, por meio do Clcr; 

� Verificar o efeito do indutor e do inibidor da HO-1 sobre a 

peroxidação lipídica renal dos ratos tratados com PmxB (TBARS, 

FOX-2, Tióis, AC); 

� Realizar análise histológica do tecido renal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ANIMAIS 

Todos os procedimentos realizados neste estudo estão de acordo 

com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA). (anexo) 

Foram utilizados ratos da raça Wistar, machos, adultos, pesando 

entre 250-300g. Os animais dos diversos grupos foram mantidos com livre 

acesso à água e alimentos e permaneceram em condições térmicas com 

ciclos alternados de dia e noite. 

3.2 APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Os animais foram agrupados nos seguintes protocolos: 

Nefrotoxicidade 

� Salina (controle): animais que receberam 3 ml/Kg de NaCl 0,9% 

intraperitoneal (i.p.),  uma vez ao dia, por 5 dias; 

� PmxB: animais que receberam PmxB (Badford labs-USA) 

40.000U/kg/dia , i.p., uma vez ao dia, por 5 dias. 

HO 

Os animais receberam o inibidor ou o indutor da HO por via i.p. 

O Hemin é um composto de protoporfirina com íon trivalente (Fe +3) 

sendo considerado um forte indutor da HO(34). 

A protoporfirina de zinco (ZnPP) é um inibidor seletivo da HO. As 

famílias compostas de porfirinas inibem a atividade de HO-1 com alta 

especificidade(35).  
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� Hemin: animais que receberam Hemin (Hemin-1g, Fluka Chemin-

Sigma Aldrich; Switzerland) 1mg/100g, i.p., uma vez ao dia, por 5 

dias; 

� PmxB + Hemin: animais que receberam PmxB 40.000U/kg/dia, i.p., 

+ Hemin 1mg/100g, i.p., uma vez ao dia, por 5 dias; 

� ZnPP: animais que receberam ZnPP (Porphirine Zinc, Synthetic- 

Fluka Chemin-Sigma Aldrich; Switzerland) 50 umol/Kg, i.p., apenas 

uma vez no 5º dia, 1 hora antes da PmxB; 

� PmxB + ZnPP: animais que receberam PmxB 40.000U/kg/dia, i.p., 

uma vez ao dia, por 5 dias + ZnPP 50umol/Kg, i.p., apenas uma 

vez no 5º dia, 1 hora antes da PmxB; 

� PmxB + Hemin + ZnPP: animais que receberam PmxB 

40.000U/kg/dia, i.p. + Hemin 1mg/100mg, i.p., uma vez ao dia por 

5 dias e ZnPP 50umol/Kg, i.p., apenas uma vez no 5º dia, 1 hora 

antes da PmxB. 

3.3 PROCEDIMENTOS 

Ao final dos protocolos, os animais foram colocados em gaiola 

metabólica para a coleta de urina de 24 horas. Após esse período foram 

retirados da gaiola metabólica. Cada animal foi mantido anestesiado com 

Thiopentax® (Cristália-Brasil) (tiopental sódico: 20-30mg/kg) e foi realizada a 

coleta de sangue da aorta abdominal para a mensuração da creatinina 

sérica.  

O rim direito de cada animal foi retirado e imediatamente resfriado 

para estudos posteriores de mensuração das enzimas antioxidantes. 

O rim esquerdo foi perfundido com 100 ml da solução salina com 

tampão fosfato (PBS) e 60 ml de paraformaldeído a 4%, posteriormente 

resfriado a 4°C durante 2 horas. Ao término desse tempo, imerso em 

solução de Bouin por 4 horas em temperatura ambiente. O tecido renal foi 

então submetido a sucessivos banhos de álcool 70% para eliminar o ácido 
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pícrico, desidratado e embebido em parafina. Este material foi preparado 

para realização das lâminas de histologia. 

Ao final do experimento o animal foi sacrificado segundo as normas 

éticas para manuseio de animais em laboratório. 

3.4 MÉTODOS  

3.4.1 Método de Jaffé 

A função renal foi avaliada por meio do clearance de creatinina 

(Clcreat)
 (36). 

A dosagem de creatinina foi determinada pelo método de colorimetria. 

Para os cálculos da filtração glomerular se utilizou a seguinte fórmula: 

Clcreat  =        CU x V 

                         CP  

Sendo CU = creatinina urinária em mg/dl, V = volume urinário em 

ml/min  e CP = creatinina plasmática em mg/dl. 

 Dosagem de creatinina plasmática 

A primeira etapa para mensuração da creatinina plasmática consistiu 

na desproteinização do plasma. Neste processo, 0,5 ml de plasma diluído 

em 1,5 ml de água destilada (1:5) recebeu 0,25 ml de tungstato de sódio 

10% e 0,25 de ácido sulfúrico 0,75 N. A solução final foi homogeneizada e 

centrifugada durante 10 minutos a 5000 r.p.m. O sobrenadante (1,5ml) foi 

retirado para etapa seguinte. 

Foram adicionados ao sobrenadante 0,3ml de hidróxido de sódio 

0,75N e 0,3 ml de ácido pícrico 0,036M. A solução permaneceu em repouso 

por 20 minutos em temperatura ambiente após a homogeneização. A leitura 

para a dosagem da creatinina se procedeu em espectrofotômetro de 

absorbância em 520nm. Os resultados foram expressos em mg/dl. 
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A dosagem de creatinina urinária reuniu 0,05ml da amostra de urina 

diluída em 5ml de água destilada(1:100), acrescentando-se 1ml de hidróxido 

de sódio a 0,75N e 1 ml de ácido pícrico a 0,036M a solução. Foram 

seguidos os mesmos procedimentos descritos anteriormente para 

mensuração. 

3.4.2 Método FOX-2 para peróxidos urinários 

Os peróxidos são encontrados em todos os fluídos corporais, 

especialmente na urina. Alterações de seus níveis são consideradas como 

marcadores de geração de H2O2 ou preditores da extensão da lesão 

oxidativa in vivo (37). A mensuração direta de peróxidos pode ser realizada 

através do método de análise FOX-2 (38).  

O método FOX-2 consiste na determinação dos níveis de peróxido 

através de método ferro-xilenol laranja. Os peróxidos são considerados 

como potenciais indicadores da formação ou resultantes das moléculas 

reativas de oxigênio (39). 

Os peróxidos oxidam o íon Fe2+ para íon Fe 3+ quando diluídos em 

solução ácida, como descrita na reação abaixo:  

Fe2++ ROOH           Fe3+ + RO + OH-  

O xilenol laranja [ácido (o-cresolsulfonaftalina 3’, 3’’ – bis (metilamino) 

ácido diacético] apresenta alta seletividade para o íon Fe3+ produzindo um 

complexo de coloração azul-arroxeado (α= 4,3 x 104 M-1 cm -1) 39. 

A preparação da solução obedeceu à seguinte ordem para realização 

do método de xilenol laranja versão - 2 (FOX-2):  

- 90 ml de metanol e 10 ml de água bidestilada; 

- 100µM de xilenol laranja; 

- 4mM de BHT (2[6] – di-ter-butil-p-cresol); 

- 25mM da solução de ácido sulfúrico (H2SO4); 

- 250 µM de sulfato ferroso de amônio-(Vetec Química- RJ, Brasil). 
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A resultante da somatória dos reagentes acima consistiu na solução 

FOX. Na etapa seguinte, 100 µl da amostra urinária fresca foi acrescentada 

em 900 µl da solução FOX-2. A solução foi homogeneizada e permaneceu 

em repouso durante 30 minutos em temperatura ambiente. A leitura foi 

realizada por espectrofotometria em absorbância de 560nm, após a retirada 

de resíduos de proteínas ou outros materiais da centrifugação (39,40). 

Os valores foram estabilizados por grama de creatinina urinária e 

expressos por nmol de peróxidos/grama creatinina (41). 

3.4.3 Dosagem de TBARS (Substâncias reativas com ácido 
tiobarbitúrico na urina) 

O MDA é um dos aldeídos freqüentemente analisados em métodos 

analíticos quantitativos e qualitativos para determinação dos índices de 

peroxidação lipídica e pode ser detectado por vários métodos dentre eles por 

meio da luz ultravioleta em sistema de cromoterapia de alta pressão (HPLC) 

e também com o uso do ácido tiobarbitúrico ao qual reage com várias 

substâncias dentre elas o MDA (TBARS) (42).  

A dosagem de TBARS na urina consiste na adição de 0,4ml da 

amostra de urina com 0,6 ml de H2O. Foram acrescentados nessa diluição 

1,0ml de  ácido tricloroacético (TCA) 17,5% e 1,0ml de ácido tiobarbitúrico 

(0,6% pH 2), sendo que todos os tubos de ensaio com a solução foram 

mantidos no gelo durante essa primeira etapa do processo. A solução foi 

homogeneizada e depois colocada em água fervente (banho-maria) durante 

20 minutos para reação com ácido tiobarbitúrico. 

Na etapa seguinte a solução foi retirada do banho-maria, resfriada em 

gelo e adicionado 1,0ml de TCA 70%. A solução foi homogeneizada e 

incubada por 20 minutos em tubo de ensaio tampado. Ao final, a solução foi 

centrifugada por 15 minutos a 3.000 r.p.m e a leitura foi realizada em 

espectrofotometria em absorbância de 534 nm (43).  

A quantidade de MDA apresentada em nanomoles foi calculada 

usando o coeficiente de extinção molar 1,56 x 105  M-1 cm-1. 
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Os valores foram expressos em nmol de TBARS/grama de creatinina. 

3.4.4 Análise de tióis solúveis não protéicos no tecido renal 

O mais relevante composto tiólico presente em sistemas biológicos é 

a glutationa (GSH). A GSH está presente em todas as células e se constitui 

em principal tampão redox, onde suas funções biológicas estão centradas no 

grupamento tiól, presente na cadeia lateral que passa por repetidos ciclos de 

oxidação e redução. Dessa forma, a GSH se alterna entre sua forma 

reduzida (GSH - o tiól encontra-se na forma sulfidila livre) e a sua forma 

oxidada (GSSG - os tióis de duas moléculas de GSH condensam por uma 

ligação de dissulfeto). As altas concentrações de GSSG indicam 

desequilíbrio redox ou presença de lesão oxidativa. Portanto, a mensuração 

de tióis foi utilizada como indicador de estresse oxidativo, considerando o 

seguinte princípio: quanto maior o grau de estresse oxidativo, maiores serão 

os níveis de tióis oxidados e menores concentrações de tióis no tecido 

renal(44).  

A quantificação dos tióis seguiu com a homogeneização do tecido 

renal dos animais dos diferentes grupos com 1ml de solução  10 nM de 

acetato de sódio, 0,5% tween-20 e 100 µM DTPA (dietilenotriamina-

N,N,N’,N’-pentaacetato) em pH 6,5. O homogenato foi centrifugado a 5000 

r.p.m por 10 minutos a 4ºC para retirada de debris teciduais. Uma alíquota 

foi reservada para imediata mensuração de proteínas totais. A segunda 

alíquota foi precipitada com ácido tricloroacético a 10% (1:1) e novamente 

centrifugada a 5000 r.p.m por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi utilizado 

para a mensuração de tióis totais. 

O volume de 600 µl das amostras precipitadas e diluídas foi 

homogeneizado em 300 µl da solução com 1 mM de DTNB(5,5’-ditio-bis(2-

ácido nitrobenzoico) e 100 nM de tampão Tris em pH 8,0. Após 10 minutos 

em temperatura ambiente, a quantidade de tióis foi determinada pela média 

da absorbância demonstrada em 412nm (α=13,6x103 M-1 cm-1).  A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro (45). 



Materiais e Métodos 

Cassiane Dezoti 

33 

O equacionamento da mensuração de tióis solúveis foi ajustado para 

a contagem de proteínas total presentes no tecido renal que exigiu a 

mensuração de proteínas por meio do uso do kit Bio Rod, baseado no 

método Brad-ford, utilizando a albumina sérica bovina como padrão (46). 

Todos os valores obtidos foram estabilizados por nmol por mg de 

proteínas totais (46). 

3.4.5 Atividade da catalase no tecido renal 

A catalase é uma enzima amplamente distribuída em todos os tecidos 

e é constituída por quatro subunidades idênticas. A ferro-protoporfirina 

(hematina) é o maior componente ativo desta enzima, sendo responsável 

por catalisar a dismutação:  

2H2O2    catalase    O2 + 2H2O. 

O princípio da mensuração da atividade da catalase (AC) consiste na 

inativação da enzima durante a análise, em pequenas concentrações de 

H2O2 (10mM) que usualmente ocorre em trinta segundos, podendo ser 

também observada pela formação de bolhas na cubeta por liberação de 

oxigênio. A decomposição de H2O2 reduz da absorbância em 240nm e esta 

diferença por unidade é considerada a mensuração da atividade de 

catalase(47). 

A AC está presente principalmente em tecidos renais e hepáticos. 

Nesse estudo o tecido renal foi homogeneizado com solução de PBS como 

descrito anteriormente. Uma alíquota foi retirada para dosagem de proteínas 

totais. 

A preparação da solução para a mensuração da AC utilizou 1M Tris-

HCl, 50mM EDTA (ácido etilenedinitrolo tetraacético) e 10 mM de H2O2. 

A leitura para a obtenção dos valores correspondentes à AC foi 

realizada por espectrofotometria em absorbância em 240nm, acrescentando-

se 1ml da solução descrita em cubeta e a seguir 5 µl da amostra. A leitura foi 

realizada em aproximadamente 2 minutos em temperatura ambiente (48). 
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Os valores foram estabilizados e expressos em nmol de H2O2 

degradados por minutos/ mg de proteínas totais (48). 

3.4.6 Análise histológica e morfométrica 

Foram realizados estudos de morfometria para avaliação da expansão 

da área intersticial. As imagens obtidas pela microscopia óptica foram 

captadas por meio de vídeo-câmera de luz conectada a um analisador de 

imagens. Foram analisados 20 campos medindo 0,174 mm2 de cada animal 

e avaliada a fração percentual do córtex ocupado pelo interstício. Em 

seguida foi determinada a porcentagem da área intersticial em relação a 

cada campo, excluindo-se os glomérulos.  

A leitura das lâminas foi realizada em microscópico óptico Axioskop 

40 (Carl Zeiss, Jena, Alemanha). 

3.5 LOCAL 

Os experimentos descritos acima foram desenvolvidos no Laboratório 

Experimental de Modelos Animais (LEMA) da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo – EEUSP, coordenado pela Profª Drª Maria de 

Fátima Fernandes Vattimo. 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

Utilizou-se o método ANOVA, uma análise de variância a um fator, 

com intervalo de confiança para a média e comparação duas a duas. Os 

intervalos que continham sobreposição indicaram que os tratamentos eram 

iguais (e depois foi confirmado pelo teste de Tukey). Os resultados foram 

apresentados como média ± erro padrão (SEM).  

Os valores de p < 0,05 foram considerados significantes. 
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4 RESULTADOS 

4.1.FUNÇÃO RENAL 

Tabela 1 - Resultados de peso corporal e função renal global dos grupos: Salina, 
Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), PmxB, PmxB + Hemin, PmxB + 
ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São Paulo, 2008. 

Grupos(n) 
PC 
(g) 

U 
(ml/min) 

CU 
(mg/dl) 

CP 
(mg/dl) 

Clcr/100g 
(ml/min) 

Salina (8) 297±05 0,0275±0,0404 76,2±24,0 0,22±0,06 0,70±0,08 

Hemin (6) 296±16 0,0084±0,0018 108,5±38,9 0,38±0,18 0,81±0,15 

ZnPP (7) 291±25 0,0064±0,0044 89,3±25,3 0,34±0,23 0,54±0,12 

PmxB (7) 264±16ab 0,0096±0,0091 65,9±32,6 0,52±0,06 0,30±0,33abc 

PmxB+Hemin (7) 286±12 0,0119±0,0059 70,3±23,5 0,54±0,19 0,50±0,10ad 

PmxB+ZnPP (6) 284±18 0,0155±0,0105 35,4±29,3 0,50±0,15 0,28±0,14ace 

PmxB+Hemin+ZnPP(4) 284±22 0,0092±0,0038 48,4±16,1 0,22±0,06 0,66±0,08df 

Sendo: PC-Peso corporal, U-Fluxo Urinário, CU-Creatinina Urinária, CP-Creatinina Plasmática e Clcr/100g- 
Clearance de Creatinina/100g. 
a p < 0,05 vs Salina 
b p < 0,05 vs Hemin 
c p < 0,05 vs ZnPP 
d p < 0,05 vs PmxB 
e p < 0,05 vs PmxB+Hemin 
f p < 0,05 vs PmxB+ZnPP 
Os valores foram apresentados em média ± erro padrão. 

Conforme demonstrado na tabela 1, os animais não apresentaram 

variações significantes de peso corporal nos diversos grupos, com exceção 

do grupo PmxB que teve peso menor, porém ainda considerado dentro da 

normalidade para peso de rato adulto. O fluxo urinário também não 

apresentou variações significativas. 

O grupo Salina apresentou valores de FR que possibilitaram a sua 

utilização como grupo controle para os demais animais, uma vez que os 

parâmetros estiveram de acordo com valores de normalidade adotados em 

estudos anteriores(25, 49). Desse modo, quaisquer grupos que na comparação 

como esse resultaram em significância estatística para redução de Clcr 

foram considerados com LRA (p<0,05). 
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Os grupos controle Salina e Hemin não mostraram variabilidade 

significante quanto a FR (0,70±0,08 vs 0,81±0,15). Porém o grupo ZnPP 

demonstrou redução da FR em relação aos grupos Hemin e Salina  

(0,54±0,12 vs 0,70±0,08 vs 0,81±0,15). 

O pré-tratamento com PmxB por 5 dias resultou em redução 

significativa da FR caracterizando modelo de LRA por nefrotoxicidade 

(0,30±0,33 vs  0,70±0,08). 

Observou-se que os animais tratados com PmxB e com o indutor da 

HO-1 (Hemin) apresentaram melhora significativa da FR quando comparado 

ao grupo PmxB (0,50±0,10 vs 0,30±0,33). Em contra partida, o grupo PmxB 

que recebeu o inibidor de HO-1 (ZnPP) respondeu com redução do Clcr 

quando comparado com o grupo PmxB+Hemin (0,28±0,14  vs 0,50±0,10). 

Adicionalmente, a associação de indutor com inibidor de HO-1 no 

grupo tratado com PmxB desencadeou uma melhora  da FR em relação aos 

tratamentos isolados (0,66±0,08 vs 0,50±0,10 vs 0,28±0,14). 
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4.2 ESTRESSE OXIDATIVO 

4.2.1 Peróxidos Urinários 

Tabela 2 - Resultados referentes aos valores de peróxidos urinários dos grupos: 
Salina, Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), PmxB, PmxB + Hemin, 
PmxB + ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São Paulo, 2008 

Grupos n 
Peróxidos urinários 

(nmol/g de creatinina) 

Salina 6 5,0±1,3 

Hemin 6 6,5±2,4 

ZnPP 6 5,4±3,3 

PmxB 5 35,6±9,9abc 

PmxB+Hemin 6 10,7±2,0d 

PmxB+ZnPP 6 24,4±12,5abce 

PmxB+Hemin+ZnPP 5 10,9±5,5df 
a p < 0,05 vs Salina 
b p < 0,05 vs Hemin 
c p < 0,05 vs ZnPP 
d p < 0,05 vs PmxB 
e p < 0,05 vs PmxB + Hemin 
f p < 0,05 vs PmxB + ZnPP 
Os valores foram apresentados em média ± erro padrão. 

Na tabela 2 é possível verificar o grupo Salina apresentou resultados 

que foram considerados referência de normalidade para este parâmetro 

(5,0±1,3). 

Os grupos tratados com Hemin e ZnPP não mostraram variabilidade 

significativa quanto aos peróxidos urinários na comparação com o Salina 

(5,0±1,3 vs 6,5±2,4 vs  5,4±3,3). 

O grupo PmxB apresentou elevação significante nos valores de 

peróxidos urinários quando comparado ao controle Salina (35,6±9,9 vs  

5,0±1,3). 

O grupo tratado com PmxB e que recebeu pré-tratamento com Hemin 

demonstrou redução na excreção de peróxidos urinários (PU) na 

comparação com o grupo PmxB (35,6±9,9 vs 10,7±2,0), porém, apesar 
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disso,  esse grupo não se equiparou aos valores do grupo Salina (5,0±1,3 

vs 10,7±2,0). Diferentemente, os animais que receberam pré-tratamento 

com o inibidor ZnPP mostraram redução não estatisticamente significante 

dos PU na comparação com o grupo PmxB (35,6±9,9 vs 24,4±12,5). 

A estratégia de associação do Hemin e ZnPP demonstrou efeito de 

redução na excreção de PU quando comparado com os animais PmxB e 

aqueles tratados com PmxB+ZnPP (10,9±5,5 vs 35,6±9,9 vs 24,4±12,5). 

4.2.2 TBARS urinários 

Tabela 3 - Resultados referentes aos valores de TBARS urinários dos grupos: 
Salina, Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), PmxB, PmxB + Hemin, 
PmxB + ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São Paulo – 2008 

Grupos n 
TBARS urinários 

(nmol/g de creatinina) 

Salina 6 34,4±12,0 

Hemin 6 30,4±5,7 

ZnPP 6 48,5±11,4 

PmxB 6 98,1±35,7abc 

PmxB+Hemin 5 46,6±7,9d 

PmxB+ZnPP 5 60,0±22,6d 

PmxB+Hemin+ZnPP 5 60,2±21,7d 

a p < 0,05 vs Salina 
b p < 0,05 vs Hemin 
c p < 0,05 vs ZnPP 
d p < 0,05 vs PmxB 
Os valores foram apresentados em média ± desvio padrão. 

A tabela 3 apresenta valores de TBARS urinários. Os resultados 

seguiram o padrão descrito para peróxidos urinários. 

Novamente, os grupos controle Salina, Hemin e ZnPP não mostraram 

variabilidade estatística entre si (34,4±12,0 vs 30,4±5,7 vs 48,5±11,36). O 

grupo ZnPP apresentou elevação nos valores de TBARS, contudo sem 

significância estatística (48,5±11,36). 

O grupo PmxB apresentou valores mais elevados de TBARS em 

relação ao grupo Salina  (34,4±12,0 vs  98,1±35,7). 
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O grupo PmxB+Hemin apresentou valores semelhante ao grupo 

Salina (46,6±7,9 vs 34,4±12,0), o que o diferenciou em muito do grupo PmxB 

(98,1±35,7 vs 46,6±7,9). Por outro lado, os grupos PmxB que receberam  o 

tratamento com o inibidor de HO (ZnPP) e a associação de indutor e inibidor 

de HO (Hemin+ZnPP) apresentaram redução dos valores de TBARS 

urinários quando comparados com o grupo PmxB (60,0±22,6 vs 60,2±21,7 

vs 98,1±35,7), mostrando valores de TBARS próximos ao do grupo 

PmxB+Hemin. 

4.2.3 Enzimas antioxidantes: Atividade da Catalase (AC) e tióis solúveis 
não protéicos no tecido renal. 

Tabela 4 - Resultados referentes à atividade de enzimas antioxidantes no tecido 
renal dos grupos: Salina, Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), PmxB, 
PmxB + Hemin, PmxB + ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São Paulo – 
2008. 

Grupos n AC 
(nmol / H2O2 degradados 

/ mg proteínas totais) 

n Tióis 
(nmol / mg de 

proteínas totais) 
Salina 3 5,6±1,2 5 28,9±6,1 
Hemin 4 3,6±1,9 4 26,3±17,6 
ZnPP 3 2,5±2,3  4 19,2±5,4 
PmxB 3 1,2±0,4  5 15,7±1,3 
PmxB+Hemin 4 3,4±1,0  5 28,0±11,9 
PmxB+ZnPP 4 1,4±0,3  5 21,0±9,4 
PmxB+Hemin+ZnPP 3 12,1±7,7abcde 4 28,6±20,3 

Sendo AC – atividade da catalase 
a  p < 0,05 vs Hemin 
b p < 0,05  vs ZnPP 
c p < 0,05  vs  PmxB 
d p < 0,05  vs PmxB + Hemin 
e p < 0,05  vs PmxB + ZnPP 
Os valores foram apresentados em média ± desvio padrão.  

A tabela 4 mostra que o tratamento com Hemin e ZnPP não 

determinou alteração significativa na AC quando comparado com o grupo 

Salina. Por outro lado, a toxicidade do PmxB induziu redução tanto na AC 

quanto nos tióis seguindo na comparação com o controle Salina. O 

tratamento com Hemin no grupo tratado com PmxB incrementou a atividade 

antioxidante em ambos os casos. O grupo PmxB+ZnPP demonstrou 

manutenção de AC e discreta elevação de tióis quando comparado com 
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ZnPP e PmxB. Esses achados, apesar da evidente relevância biológica, não 

mostraram significância estatística. 

A mensuração de enzimas antioxidantes resultou apenas em valores 

estatisticamente significantes para a AC no grupo PmxB que recebeu a 

associação do indutor e inibidor de HO (Hemin + ZnPP) quando comparado 

com todos os demais grupos. 

A atividade enzimática no tecido renal dos diversos grupos 

acompanhou de forma complementar o perfil oxidativo apresentado dos PU 

e TBARS urinários. Lembrando que a atividade de enzimas antioxidantes é 

inversamente proporcional aos valores de hidroperóxidos e produtos 

resultantes da peroxidação lipídica da membrana celular (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Resultados referentes ao perfil oxidativo pelos métodos PU, AC, Tióis e 
TBARS dos grupos: Salina, Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), 
PmxB, PmxB + Hemin, PmxB + ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São 
Paulo - 2008 
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4.3 ANÁLISE HISTOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DO TECIDO 
RENAL 

Tabela 5 - Resultados referentes aos valores da área intersticial relativa (AIR) no 
tecido renal dos grupos: Salina, Hemin, Protoporfirina de Zinco (ZnPP), 
PmxB, PmxB + Hemin, PmxB + ZnPP, PmxB + Hemin + ZnPP. São 
Paulo, 2008 

Grupos n AIR 

(%) 

Salina 4 7,5±0,5 

Hemin 3 7,3±0,9 

ZnPP 3 11,9±1,3ab 

PmxB 4 10,0±1,0 

PmxB+Hemin 4 8,7±0,5c 

PmxB+ZnPP 5 10,4±1,5ab 

PmxB+Hemin+ZnPP 4 9,8±1,6 

Sendo AIR-área intersticial relativa. 
a p < 0,05 vs Salina  
b p < 0,05 vs Hemin 
c p < 0,05 vs ZnPP 
Os valores foram apresentados em média ± desvio padrão. 

Os resultados da tabela 5 referentes à análise morfométrica da área 

intersticial relativa no tecido renal demonstraram parâmetros semelhantes 

nos grupos Salina e Hemin (7,5±0,5 vs 7,3±0,9), enquanto que o grupo 

controle ZnPP apresentou estatisticamente maior AIR em relação ao grupo 

salina (11,9±1,3 vs 7,5±0,5). 

O grupo PmxB demonstrou AIR superior ao controle. O pré tratamento 

com o indutor da HO-1 hemin no grupo tratado com PmxB resultou em 

menor AIR em relação aos grupos PmxB e ZnPP ( 8,7±0,5 vs 10,0±1,0  vs 

11,9±1,3). O grupo PmxB+ZnPP mostrou maior AIR em relação aos grupos 

salina e equipqrou-se ao grupo PmxB (10,4±1,5 vs 7,5±0,5 vs 10,0±1,0). O 

grupo PmxB+Hemin+ZnPP assemelhou-se aos grupos PmxB, PmxB+Hemin  
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PmxB+ZnPP (9,8±1,6 vs 10,0±1,0 vs 8,7±0,5 vs 10,4±1,5). 

 

Figura 5 - Cortes histológicos no tecido renal dos diversos grupos: Salina (A); PmxB (B); 
Hemin (C); PmxB+Hemin(D); ZnPP (E) e PmxB+ZnPP (F).(Aumento 120x). 

Não se constatou alterações de células tubulares nos achados 

histológicos dos grupos Salina (A) e Hemin (C). 

Por outro lado, os resultados dos estudos histológicos dos grupos 

PmxB (B), ZnPP (E) e PmxB+ZnPP (F) evidenciaram a presença de lesões 
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caracterizadas por edema e infiltrado inflamatório difuso do interstício, 

achatamento das células tubulares com dilatação da luz tubular, áreas focais 

de desnudamento da membrana basal e necrose tubular no córtex renal dos 

animais.  

O pré-tratamento com o indutor da HO-1 no grupo PmxB+Hemin (D) 

reduziu essas alterações de lesões tubulares.  
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5 DISCUSSÃO  

O retorno da utilização de drogas como o PmxB emergiu da mudança 

do perfil de resistência a infecções por microorganismos gram negativos 

freqüentemente encontrados em unidades de terapia intensiva. Nesses 

casos, a adoção de medidas farmacológicas muitas vezes se restringiu ao 

uso de polipeptídeos catiônicos como a PmxB. No entanto, seus efeitos 

adversos comprometem a persistência no tratamento. 

A nefrotoxicidade de outros representantes dessa categoria de 

antimicrobianos já foi descrita, porém, pouco se sabe acerca dos 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos na LRA pela PmxB. 

A PmxB foi descoberta no final de 1947 quando sua eficácia no 

tratamento contra bactérias gram-negativas não foi questionada. Porém, seu 

uso foi gradualmente reduzido com o aparecimento de efeitos adversos 

principalmente nos sistemas renal e neurológico. O primeiro relato de 

nefrotoxicidade da polimixina data de 1983 e estava associado ao 

tratamento com colistina, a polimixina E, um dos seus seis compostos 

químicos (50). 

Atualmente, a nefrotoxicidade pela PmxB em pacientes graves é 

descrita em 20-40% dos casos (8). 

 A HO-1 é uma enzima que pertence ao sistema Heme e que vem 

sendo estudada nos últimos anos em modelos experimentais como 

alternativa para prevenir a lesão oxidativa causada por isquemia ou agentes 

tóxicos renais. 

Esta investigação teve por objetivo caracterizar o perfil fisiopatológico 

da lesão renal pela PmxB e avaliar a ação da enzima heme oxigenase-1 

frente a essa lesão. 

 Foi possível constatar que o tratamento subcrônico com PmxB 

resultou em LRA não oligúrica em ratos adultos saudáveis. Esse efeito se 

comparou a outros exemplos farmacológicos de nefrotoxicidade como 

gentamicina, radiocontraste entre outros (25, 49,51). 
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 A redução da função renal nos animais que receberam o tratamento 

de PmxB por 5 dias pode pressupor o efeito desses peptídeos catiônicos 

com provável toxicidade tubular direta e alteração do mecanismo de 

concentração urinária resultando com o aumento da creatinina sérica, 

diminuição das atividades das enzimas antioxidantes e aumento da excreção 

de peróxidos e TBARS urinários. 

O baixo suprimento energético celular na lesão nefrotóxica envolve a 

inibição do transporte molecular dependente de ATP com perda de íons 

gradientes e desorganização protéica intracelular que são mantidos pela 

polarização das membranas celulares epiteliais, regulando a ativação de 

sistemas enzimáticos como fosfolipases, proteases e alterações no cito 

esqueleto celular (1,2). Esse evento de desorganização protéica intracelular e 

que pode preceder a morte celular é denominado desdiferenciação celular. 

A depleção de ATP celular resulta ainda na liberação de EROs, as 

quais têm efeito devastador na lesão tóxica e isquêmica. A alta concentração 

de EROs origina a peroxidação lipídica, oxidação de proteínas celulares e 

lesão no DNA. Esses efeitos podem danificar a integridade das membranas 

plasmática e mitocondrial, comprometendo a função protéica e inibindo a 

proliferação e reparo celular (1). 

A manutenção da hipóxia favorece ainda o acúmulo de xantina, 

superóxido e peróxido de hidrogênio, os quais na presença do ferro livre 

geram o radical hidroxil que é altamente reativo. Concomitantemente, a 

indução da NO sintase nas células tubulares estimula a reação com o 

superóxido para formarem peroxidonitrito resultando em lesão celular com 

nitrolização das proteínas (12).  

Além disso, as EROs contribuem para a formação de mediadores 

vasoativos que induzem vasoconstrição com diminuição do coeficiente da 

ultrafiltração e redução da taxa de filtração. Esse evento é também 

intensificado pelo seqüestro de NO que agrega vasoconstrição à 

microcirculação renal, piorando a lesão renal (12). 

Em modelos de LRA tóxica foi observada uma vasoconstrição 

intrarenal e disfunção tubular com estabelecimento da NTA (52). 
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 Os mecanismos responsáveis pela vasoconstrição intrarenal e 

hipoperfusão da medula externa não foram definidos completamente e 

envolvem múltiplos fatores. No entanto, há evidências que a endotelina seja 

um importante mediador da vasoconstrição e contribua para lesão tubular e 

insuficiência renal causada por isquemia e eventos tóxicos (1).  As EROs 

podem participar desse movimento, pois  promovem a aderência de 

leucócitos e além de  induzir agentes vasoconstritores como a endotelina  

que favorecem a formação de  isoprostanos e tromboxanes e perpetuam a 

vasoconstrição. Os agonistas vasoconstritores podem não somente 

aumentar a resistência arteriolar renal, como também precipitar contração 

mesangial, que por sua vez, reduz o coeficiente de ultrafiltração glomerular e 

diminui a taxa de filtração glomerular. A vasoconstrição induzida via estresse 

oxidativo é relatada em várias formas de NTA nefrotóxica, incluindo lesão 

renal induzida por heme-proteínas em modelo de glicerol, sepsis induzida 

por NTA, vasoconstrição induzida por ciclosporina e nefropatia induzida por 

contraste e pode ter ocorrido também no modelo de toxicidade pela PmxB  

ora apresentado (2). 

Associada à alteração hemodinâmica na lesão oxidativa renal pela 

PmxB,  a  atividade das enzimas antioxidantes glutationa peroxidase e 

catalase  acompanharam a excreção de peróxidos e TBARS urinários que 

neste estudo foram semelhantes à toxicidade descrita para gentamicina, em 

que se observou a redução da atividade da superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase e em estudo com isquemia renal em que se constatou 

elevação de agentes oxidantes (MDA e peróxidos) e redução de AC e 

tióis(32,53).  

As enzimas antioxidantes contribuem para manutenção da 

homeostase celular em condições normais. Na LRA tóxica há um 

desequilíbrio entre a sua produção e a geração de radicais livres. Um deles 

é o radical hidroxila, um dos principais mediadores dessa lesão (12).  

Neste estudo foi observada elevação dos peróxidos e TBARS 

urinários nos animais tratados com PmxB, o que confirma a atividade 

oxidativa provavelmente resultante da liberação do radical OH-. 
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Mais recentemente, outros fatores como o oxido nítrico e o ânion 

peroxidonitrito têm sido reconhecidos pela capacidade de induzir lesão 

oxidante (1). 

Estudos recentes demonstraram que a produção excessiva de NO 

mediado por iNOS causa estresse oxidativo com apoptose e lesão no DNA. 

Esse achado foi confirmado em modelos de nefrotoxicidade por 

gentamicina(54).  

Em contrapartida a esses mecanismos de toxicidade, sabe-se que as 

células possuem “genes protetores”, cuja expressão objetiva a preservação 

da estrutura e função celulares em ambientes nocivos. Um desses genes é o 

que codifica a heme oxigenase-1 (HO-1), uma enzima que degrada a 

molécula de heme, a qual tem papel fundamental em uma série de 

processos biológicos, como transporte de oxigênio, a respiração, a 

detoxificação de drogas e a transdução de sinal (55). 

A HO-1 é uma das três isoformas das heme oxigenases que são 

derivadas da molécula heme. A molécula heme se encontra freqüentemente 

associada a proteínas, entretanto, em diversas situações patológicas esta 

molécula pode se dissociar. Uma vez livre ou no meio intracelular, ela 

desestabiliza as membranas e pode catalisar a geração de radicais livres, 

reagindo com hidroperóxidos orgânicos (56). 

A HO não só controla os níveis celulares da síntese das heme 

proteínas , como também é responsável pela geração de bilirrubina, a qual é 

um importante antioxidante endógeno (57). Em concentrações fisiológicas, a 

biliverdina é transformada em bilirrubina pela biliverdina redutase e assim se 

forma um ciclo de proteção antioxidante (58). A HO-1 também aumenta a 

expressão de ferritina, que se associa ao ferro protegendo a célula do dano 

oxidativo e produz monóxido de carbono que age no processo 

antiinflamatório da lesão e também tem efeito vasodilatador  (59,60). 

Neste estudo foi possível observar melhora da função renal com 

aumento do Clcr nos animais PmxB que receberam pré-tratamento com o 

hemin, indutor da HO-1. Além disso, se verificou diminuição na excreção dos 
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peróxidos e TBARS urinários com normalização, ou aumento, da atividade 

da catalase e níveis de tióis. 

Estudos recentes com modelos de indução de nefrotoxicidade por 

radiocontraste demonstraram que a indução de HO-1 com CoPP, 

protoporfirina de cobalto, foi associada à manutenção do ritmo de filtração 

glomerular, indicada pelo clearance de creatinina e níveis de creatinina 

plasmática normal. O pré-tratamento com CoPP diminuiu os níveis de heme 

e a formação de superóxido no rim e conseqüentemente aumentou a 

geração de bilirrubina e CO (61). 

O tratamento crônico com ciclosporina em ratos demonstrou um 

aumento na formação de EROs no rim e revelou elevação da peroxidação 

lipídica via TBARS e redução dos níveis de glutationa (GSH/GSSG). Esse 

efeito foi relacionado com aumento da expressão gênica da HO-1 nos 

animais que receberam ciclosporina (62). 

Estudos revelaram ainda que em ratos diabéticos a indução de HO-1 

aumentou a atividade da SOD e catalase e foi associado à redução do O2
-. 

Constatou-se também aumento da vasodilatação resultante da indução da 

eNOS (63). 

Em modelos de lesão renal por rabdomiólise se observou piora da 

função renal com a administração da protoporfirina de estanho (SnPP),  

inibidor seletivo da HO-1, enquanto que a indução promoveu redução da 

mortalidade (23). 

Em outros estudos de nefrotoxicidade induzida por cisplatina, a 

inibição da HO-1 pela SnPP determinou piora dos parâmetros funcionais e 

estruturais do tecido renal (24). 

Associado aos achados de FR, peróxidos, TBARS, catalase e tióis, 

este estudo demonstrou alterações histopatológicas subletais como edema 

de membrana, infiltrado inflamatório difuso do interstício com dilatação da luz 

tubular, com áreas de desnudamento da membrana basal e lesões 

representadas por necrose tubular aguda em alguns locais do córtex renal 

dos animais tratados com PmxB, ZnPP e PmxB+ZnPP. 
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A associação de alterações de FR associada à elevação dos níveis 

de peroxidação lipídica é emblemática nos modelos de nefrotoxicidade. Os 

radicais livres de oxigênio aumentam a lesão lipídica da membrana e os 

peróxidos exacerbam as reações catalíticas desse componente celular. Isso 

gera desequilíbrio osmótico e aumenta o nível intracelular de cálcio. O 

edema celular é considerado um dos primeiros sinalizadores das lesões 

celulares reversíveis que podem ser detectados por microscopia óptica. 

O simples aumento nos níveis de radicais livres como os peróxidos de 

hidrogênio determina o gatilho para o início de lesões estruturais reversíveis. 

A manutenção do desequilíbrio redox com ativação de enzimas lisossomais 

passam a manifestar lesões irreversíveis com pontos de necrose, como 

observado no presente estudo. 

O uso de seqüestradores de EROs previne a lesão celular irreversível 

e a necrose. Certos tipos de sistemas enzimáticos e não enzimáticos 

inativam as reações oxidantes. Essas enzimas são as catalases, as 

superóxidos dismutases e a glutationa peroxidase. Neste estudo, a indução 

da HO-1 determinou elevação dessas enzimas refletindo efeito protetor 

funcional e estrutural nos animais tratados com PmxB. 

Dessa forma, de acordo com os achados bioquímicos e patológicos 

desse estudo, pode se afirmar que a indução da HO-1 revelou efeito protetor 

da lesão celular degenerativa do tratamento com PmxB com resposta 

funcional e histológica. 

Outros estudos sobre nefrotoxicidade da gentamicina e cisplatina 

demonstraram resultados semelhantes (24, 28). 

Sumariamente, o estudo confirmou o efeito nefrotóxico do 

polipeptídeo catiônico, a polimixina B, com manutenção de fluxo urinário, à 

semelhança de diversos outros relatos de toxicidade farmacológica. Além 

disso, constatou-se que o desequilíbrio redox é mecanismo pró-ativo nessa 

lesão, com nítida elevação de agentes oxidantes e redução de reserva 

antioxidante endógena com repercussão na histologia renal. 
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Ressalta-se que os fármacos continuam a ser origem comum de lesão 

renal aguda. Comparado com 30 anos atrás, o paciente de hoje é mais 

velho, tem mais co-morbidades e está exposto a mais procedimentos 

terapêuticos e diagnósticos com maior potencial nefrotóxico como a PmxB. A 

nefrotoxicidade tende a ser mais comum em certos pacientes e situações, 

contudo, a prevenção de sucesso exige o conhecimento dos mecanismos 

patogênicos da lesão renal e a adoção de medidas pré-emptivas, como pode 

vir a representar a interferência no sistema heme oxigenase. 

Assim, os achados deste estudo foram providentes na medida em que 

definiram o perfil dessa lesão, contudo, investigações que avaliem os genes 

citoprotetores e a sinalização intracelular, entre outros, na vigência do 

tratamento com fármacos, em muito contribuirão para o melhor 

esclarecimento dos mecanismos fisiopatológicos da lesão renal pela PmxB. 
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6 CONCLUSÕES 

� O tratamento com PmxB reduziu a função renal dos ratos. 

� O pré-tratamento com o indutor da HO-1 promoveu melhora da 

função renal dos ratos tratados com PmxB, enquanto que a 

inibição da HO-1 pelo ZnPP reduziu esse parâmetro. 

� A indução da HO-1 aumentou atividade da catalase e glutationa e 

diminuiu a excreção de peróxidos urinários e TBARS, enquanto 

que a inibição demonstrou efeito oposto, ou seja, elevação de PU 

e TBARS e redução de AC e tióis.  

� A análise histológica demonstrou que a associação do PmxB com 

o inibidor ZnPP aumentou a área de infiltrado inflamatório, 

promovendo edema, achatamento das células tubulares com 

pontos de necrose no córtex renal. 
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