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Fonseca CD. Nefropatia induzida por contraste iodado e o diabetes mellitus: 

modelo experimental em ratos. [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo; 2013. 

RESUMO 

A nefropatia induzida por contraste (NIC) é uma lesão renal aguda (LRA) tóxica, 

que consiste em vasoconstrição intra-renal, toxicidade tubular direta com 

liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs). A NIC está diretamente 

associada a doenças crônicas que comprometem a oxigenação da região da 

medula renal, como a disfunção renal preexistente, o Diabetes Mellitus (DM) e 

insuficiência cardíaca congestiva. Esse estudo investigou os mecanismos 

fisiopatológicos que caracterizam a NIC em ratos diabéticos. Foram utilizados 

ratos Wistar, adultos e machos. No protocolo DM foi realizada a nefrectomia 

unilateral esquerda (Nefré) no 1º dia, para potencializar o efeito tóxico da 

hiperglicemia crônica no rim. O DM foi induzido pela administração intravenosa 

(i.v.) de 65 mg/kg de estreptozotocina (STZ, diluída com citrato) no 20º dia, e o 

contraste iodado (CI) ioxitalamato de meglumina, 6 ml/kg, foi administrado 

(intraperitoneal, i.p.) no 85º dia. Foram realizados os seguintes grupos: Citrato 

(controle); Nefré+Citrato; DM; Nefré+DM; DM+CI; Nefré+DM+CI. Foram 

avaliados parâmetros fisiológicos (ingestão de ração e água, peso, glicemia 

capilar, peso do rim e peso relativo do rim); a albuminúria (método de 

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

lesão oxidativa (peróxidos urinários-PU, FOX-2; substâncias reativas com o ácido 

tiobarbitúrico-TBARS, tióis no tecido renal) e análise histológica renal (lesão 

tubulointersticial). Observou-se que os grupos diabéticos apresentaram polifagia, 

polidipsia, hiperglicemia e redução do peso corporal (p<0,05), além de redução do 

clearance de creatinina com elevação de PU e TBARS, manutenção de tióis e 

elevação da albuminúria. O tratamento com CI nos animais diabéticos determinou 

redução da FR, elevação dos PU e TBARS e redução dos tióis. Quanto à 

histologia renal, demonstrou-se que apenas o grupo Nefré+DM+CI apresentou 

lesão tubulointersticial. Os achados dessa investigação confirmaram o efeito 

tóxico do CI dose única sobre a função renal de ratos com hiperglicemia crônica, 

pressupondo que o DM seja fator de risco para essa nefropatia. 



 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contraste (efeito adverso), Estresse Oxidativo, Diabetes 

Mellitus, Insuficiência Renal Aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonseca CD. Iodine contrast-induced nephropathy and diabetes mellitus: 

experimental model in rats. [thesis]. São Paulo (SP), Brasil: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2013. 

ABSTRACT 

Contrast-Induced Nephropathy (CIN) is a toxic acute kidney injury (AKI) that 

consists in intrarenal vasoconstriction, direct tubular toxicity with generation of 

reactive oxygen species (ROS). The CIN is associated with the decreased tissue 

oxygen tension in renal medula in preexisting renal dysfunction, Diabetes 

Mellitus (DM) and congestive heart failure. This study investigated the 

pathophysiologic mechanisms in the CIN in diabetic rats. Adult, male, Wistar rats 

were used. It was performed left uninephrectomy (Nx) on the 1st day in the DM 

group to potentialize the toxic effect of the chronic hyperglycemia. The DM was 

induced by a single dose of intravenous streptozotocin (65mg/kg i.v.) in sodium 

citrate buffer, on the 20th day and the iodine contrast (IC) meglumine 

ioxithalamate 6 ml/kg was administrated (intraperitoneal, i.p.) on the 85th day. 

Animals were divided into the following groups: Citrate (control); Nx+Citrate; 

DM; Nx+DM; DM+IC; Nx+DM+IC. Physiological parameters (water and food 

intake, body weight, blood glucose, kidney weight and relative kidney weight); 

renal function (creatinine clearance, Jaffé method); urine albumin (imunodifusion 

method); oxidative injury (urinary peroxides, FOX-2, tiobarbituric acid reactive 

substances-TBARS and thiols in renal tissue) and kidney histological analysis 

(tubulointerstitial injury) were evaluated. In the diabetic groups, polyphagia, 

polydipsia, increased blood glucose and reduced body weight were observed 

(p<0.05). The relative kidney weight was increased in the Nx and IC animals 

(p<0.05). The renal function was reduced; urinary peroxides and TBARS were 

increased in the diabetic and IC animals. The decrease in thiols levels in the 

diabetic and IC groups demonstrated the endogenous substrate consumption. The 

Nx animals that received IC presented tubular cells vacuolization and edema with 

moderate injury. The data has described the pathophysiology of CIN in diabetic 

rats involving oxidative injury that resulted of association of chronic high blood 

glucose and IC toxicity, suggesting that DM can be pointed out as a risk factor for 

CIN. 



 

 

KEYWORDS: Contrast (adverse effect), Oxidative Stress, Diabetes Mellitus, 

Acute Renal Failure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Nefropatia induzida por contraste (NIC) é uma lesão renal aguda (LRA) 

tóxica que consiste em vasoconstrição intra-renal, toxicidade tubular direta com 

liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs). A NIC está diretamente 

associada a doenças crônicas que comprometem a oxigenação da região da 

medula renal, como a disfunção renal preexistente, o Diabetes Mellitus (DM) e 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (1,2). A NIC foi relatada pela primeira vez 

em pacientes com mieloma múltiplo em 1954 (3). 

A NIC é clinicamente definida como a elevação da creatinina sérica para 

≥0,5 mg/dl ou ≥ 25% entre 48-72 horas após a injeção do contraste. É uma LRA 

não-oligúrica, com pico de disfunção 3 a 5 dias após o contraste, retornando ao 

basal de 7 a 10 dias. A urinálise pode revelar restos granulares, com células 

epiteliais renais e discreta proteinúria (4,5,6). 

A LRA tóxica por contraste envolve inúmeros fatores intrínsecos, alguns 

não modificáveis como idade avançada, gênero, hipertensão, IRC, ICC, mieloma 

múltiplo e fatores modificáveis como desidratação, volume de contraste iodado 

(CI) infundido, hipotensão, uso concomitante com agentes nefrotóxicos, choque e 

sepse (1,7). O DM pode ser considerado um fator de risco modificável para NIC, 

dependendo do controle da hiperglicemia crônica, contudo esse aspecto será 

discutido posteriormente. Pacientes com doenças cardíacas internados em 

unidades de terapia intensiva (UTI) são particularmente de risco, visto que 49% 

das NICs ocorrem após cateterização cardíaca e angioplastia coronária, nas quais 

injeções repetidas de CI são frequentemente requeridas (5,8). Já foi demonstrado 

que o uso indiscriminado dos CIs prolonga a permanência hospitalar e contribui 

para altos índices de morbidade e mortalidade, sendo essa nefropatia considerada 

a terceira causa de LRA adquirida em ambientes hospitalares, com 12% dos casos, 

e podendo evoluir para a necessidade de terapia de substituição renal em 1% dos 

pacientes (1,9). 

Embora a fisiopatologia da NIC seja inconclusiva, a hipóxia medular é 

considerada o principal mecanismo, resultante da toxicidade tubular direta, 

redução do fluxo sanguíneo renal (FSR) e a geração de EROs. A vasoconstrição 
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resultante dos insultos nefrotóxicos nas células tubulares induz a formação de 

moléculas de adesão que facilitam a interação leucócito-endotélio, ativando 

mediadores inflamatórios, incluindo citocinas e eicosanoides (2,10,11). 

Foi demonstrado que o desenvolvimento da NIC depende da osmolaridade, 

da viscosidade e do volume infundido do CI. A alta concentração desses agentes 

pode estimular o seu depósito nos túbulos renais e aumentar as pressões tubulares, 

diminuindo a taxa de filtração glomerular (TFG) e FSR. Com intuito de reduzir a 

“osmotoxicidade” do contraste, recomenda-se o uso de agente de iso ou baixa 

osmolaridade, principalmente em pacientes com risco para lesão renal (2,5).  

No entanto, alguns estudos descreveram que contrastes iso-osmolares 

apresentam alta viscosidade e estimulam a agregação plaquetária e vacuolização 

das células tubulares, o que pode comprometer a microcirculação renal e 

desencadear desequilíbrio entre vasoconstritores como a endotelina, angiotensina 

II, tromboxane A2 (TxA2), leucotrieno C4, adenosina e vasodilatadores, como as 

prostaglandina E1 (PGE1), prostaglandina E2 (PGE2), prostaglandina I2 (PGI2) e o 

óxido nítrico (NO) (5,7). Por outro lado, os contrastes hiperosmóticos induzem 

intensa diurese e natriurese, que estimulam a vasoconstrição da arteríola aferente e 

bloqueio dos cotransportadores Na+, K+, 2Cl- na membrana luminal das células 

tubulares e a ativação do feedback tubuloglomerular, obstruindo o fluxo na 

microcirculação renal, resultando em LRA tóxica por contraste (2,5,11).  

Alguns mecanismos celulares e vasomotores foram apontados na NIC. Já 

foi descrito que a mácula densa contém um grupamento celular que interage na 

junção da alça ascendente espessa e no túbulo contorcido distal do néfron, 

descansando entre as arteríolas eferentes e aferentes no glomérulo. Quando os 

cotransportadores de Na+, K+ e 2 Cl- da mácula densa elevam a concentração de 

Na+, K+ e Cl- no fluído tubular, ocorre a geração de AMP cíclico por meio da 

quebra do ATP. O AMP deixa a célula e membrana para ser convertido em 

adenosina no interstício (2,11,12). A adenosina intersticial ativa os receptores A1 das 

células mesangiais extraglomerulares, causando a junção das células da 

musculatura lisa da arteríola aferente, destinadas a contrair e reter as células 

granulares para a liberação de renina, resultando em vasoconstrição da arteríola 

aferente e redução da TFG (2,13). 
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Em estudo animal, observou-se que a vasoconstrição foi dominante 

quando a adenosina foi aplicada seletivamente ao redor das arteríolas aferentes. 

No entanto, a infusão intravenosa de adenosina resultou em vasodilatação. Isto 

sugere que o efeito vasoconstritor do receptor de adenosina A1 foi principalmente 

dirigido às arteríolas aferentes, mas não à medula renal, onde o efeito de 

vasodilatação do receptor de adenosina A2 foi dominante (14). 

Além da adenosina, a endotelina também é importante percussora na LRA 

por contraste. Níveis plasmáticos de endotelina aumentam cinco minutos após a 

infusão de contraste e retornam ao normal por 30 minutos, ocorrendo 

simultaneamente aumento transitório do FSR e diurese. A endotelina induz 

vasoconstrição por meio da ativação do receptor da endotelina A1 (ETA1) e 

vasodilatação por meio do receptor da endotelina A2 
(2,6). Estudos mostraram que 

antagonistas seletivos da ETA1 preveniram a redução na TFG e da perfusão renal 

em rins de ratos tratados com CI. Os antagonistas de ETA1 podem reduzir a 

tensão de oxigênio na medula externa, sem elevar o fluxo sanguíneo local pelo 

efeito da estimulação do ETA1 na atividade da Na+ K+ ATPase (15,16). 

Adicionalmente, ocorre um mecanismo de toxicidade tubular direta 

mediada por EROs, que aumentam a atividade de transporte das células tubulares, 

subsequente maior consumo de oxigênio e indução da lesão endotelial 

(Fig. 1) (17,18).  

Um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, em favor dos oxidantes, 

leva a disfunção redox, sinalizando e mediando a lesão molecular (19). 

A geração de EROs durante a hipóxia envolve a redução de equivalentes, 

enzimas catalisadoras, metais de transição e carreadores de elétrons. Dentre esses 

metais de transição estão o Fe+3e o Cu+2 que reagem com o não radical peróxido 

de hidrogênio (H2O2), desligando-se de suas proteínas, catalisando e formando o 

radical hidroxila (OH.-), que é altamente tóxico (reação de Fenton) 

(equação 1) (20.21). 

1. H2O2 + Cu +/Fe+2            OH + OH.- + Cu+2/ Fe+3 

A outra forma de geração do radical hidroxil é pela reação de Haber-

Weiss, onde o O2 reage com o intermediário H2O2 (equação 2) (19). 

2. O2 +H2O2           O2
.-+OH+OH.- 
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O edema mitocondrial é o sinal mais precoce do estresse oxidativo renal 

demonstrado pela geração do radical livre superóxido (O2
.-), que resulta na perda 

do gradiente de sódio córtico medular, acompanhado pela redução da TFG. O 

excedente celular resultante dos efeitos da hipóxia com a lesão oxidativa mediada 

por EROs afeta o DNA mitocondrial e nuclear, a membrana lipídica e as proteínas 

celulares, incorrendo em apoptose e necrose celular localizadas entre a alça 

espessa ascendente medular e o segmento S3 do túbulo proximal na medula 

externa, bem como nas estruturas papilares (19,22).  

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, que é representado pelas enzimas 

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

eliminação do radical O2
.- (equação 3), a catalase e a glutationa peroxidase, que 

são relacionadas com a eliminação do H2O2 e peróxidos orgânicos 

(equações 4 e 5) (19,22). 

 

3. O2
. - + O2

. - + 2H+     
SOD        H2O2 + O2     

4. H2O2 + H2O2          catalase        2 H2O + O2  

5. H2O2 + 2GSH     glutationa peroxidase / NADPH        2 H2O + GSSG 

 

A glutationa peroxidase é considerada uma enzima de alta efetividade 

entre as enzimas antioxidantes, pois atua contra peróxidos lipídicos e o H2O2 

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

utilizada como espécie redutora. A glutationa peroxidase é conhecida como o 

antioxidante endógeno de maior peso molecular de citoplasma com presença 

significativa no rim (20). Estudo experimental in vivo demonstrou redução no nível 

das enzimas antioxidantes e aumento dos níveis de malondealdeído (MDA) após 

exposição do tecido renal ao diatrizoato de meglumina (contraste 

hiperosmolar) (23). 

Uma diagramação dos possíveis mecanismos celulares envolvidos na lesão 

renal pelos contrastes iodados está apresentada na figura 1 (18). 
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Figura 1: Mecanismo de lesão renal na NIC – A administração do contraste 

iodado altera a atividade do transporte tubular, que resulta em 

vasoconstrição intra-renal e hipóxia. Consequentemente, a hipóxia 

medular intensifica a geração de EROs, a disfunção endotelial e 

tubular. 

 

A NIC em pacientes diabéticos consiste no modelo de lesão renal de 

origem nefrotóxica, acometendo até 29,4% dos pacientes que recebem esse 

agente (1,2,9). O DM pode ser induzido por toxicidade química, endocrinopatias e 

desordens nos receptores de insulina, em associação com a doença exócrina 
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pancreática. É clinicamente caracterizado por hiperglicemia resultante da 

insuficiência insulínica crônica e aguda. As duas maiores formas clínicas do DM 

são o tipo 1 (DM-1) e tipo 2 (DM-2) (24,25). 

O DM-1 resulta da interação dos fatores genéticos e ambientais levando a 

destruição autoimune das células β pancreáticas nas ilhotas de Langherans, 

prejudicando a produção de insulina. Por esse motivo, portadores do DM-1 são 

dependentes da administração da insulina exógena (25). 

O DM-2 corresponde a 85% dos casos de DM. Caracteriza-se por 

resistência insulínica e está associado a fatores ambientais e obesidade (25). Na 

clínica, tem sido demonstrado que os efeitos tóxicos dos CIs são potencializados 

quando o paciente apresenta disfunção renal pré-existente derivada de doenças 

crônicas como o DM (nefropatia diabética, ND) (6,26). 

Estudo de Bartholomew et al. (2004) sobre fatores clínicos na NIC 

formularam modelo para mensuração de risco para sua ocorrência. Foi 

demonstrado que a creatinina sérica elevada, a existência prévia de IRC e o DM 

corresponderam a 75% do modelo preditivo durante o procedimento. Outros 

fatores que contribuíram menos significativamente para a análise foram a 

necessidade de procedimentos de urgência e emergência, uso de dispositivo 

vascular como balão intra aórtico, idade acima de 80 anos e sexo feminino (27). 

Dentre os fatores mencionados, o DM pode se configurar como fator de risco 

modificável na maioria dos casos. O controle glicêmico pode ser considerado 

estratégia de proteção para complicações advindas do DM.  

Os pacientes portadores de DM apresentam alterações na 

microvasculatura, decorrentes da hiperglicemia crônica, que induzem alterações 

hemodinâmicas, disfunção endotelial e ativação de processos inflamatórios, que 

resultam em desequilíbrio metabólico e lesão oxidativa em rins, olhos, nervos, 

fígado, sistema vascular, imunológico e gastrointestinal (25,28). A hiperglicemia 

crônica determina hiperfiltração glomerular resultante da vasodilatação da 

arteríola aferente em relação à arteríola eferente, que se reflete como aumento da 

pressão hidrostática e maior passagem de fluídos pelo glomérulo. Trata-se de 

disfunção endotelial e hemodinâmica mediada pelo aumento de vasodilatadores 

prostanoides e NO, aumento da reabsorção nos túbulos distais que resultam no 
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aumento da TFG, diurese osmótica e hipertrofia tubular (28). A disfunção 

glomerular é evidenciada pela albuminúria decorrente do aumento do catabolismo 

e síntese de macromoléculas da membrana basal, como o colágeno e os 

proteoglicanos, que evoluem para o espessamento da membrana basal do 

glomérulo. A expansão da matriz extracelular da área mesangial é um sinal 

clássico e preditor da ND, associada à diminuição da TFG e redução da área de 

filtração na superfície glomerular (25,28). 

Em condições fisiológicas, o FSR é resultante da influência de 

vasodilatadores e vasoconstritores locais mediados pelos sistemas NO, 

prostaglandinas, adenosina e a endotelina (12,17). Na presença da NIC e ND, o NO 

– potente vasodilatador e modulador do mecanismo de lesão renal – é liberado na 

presença de acetilcolina, bradicinina, endotelina, angiotensina II e hipóxia (29). O 

NO reduz a reabsorção de sódio em todos os segmentos tubulares, incluindo 

túbulo proximal, alça espessa ascendente, túbulo distal e ducto coletor cortical, 

com isso diminui o consumo de oxigênio das células epiteliais e os riscos de 

hipóxia medular. A óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e a óxido nítrico 

sintase neural (nNOS) são responsáveis pela geração de NO em pequenas 

concentrações por curtos períodos para desempenho de funções fisiológicas. Em 

contrapartida, a óxido nítrico sintase induzível (iNOS), na presença de processos 

inflamatórios ou de citocinas pró-inflamatórias, mantém altas concentrações de 

NO, que resultam em lesão celular (30,31,32). 

Adicionalmente, o NO pode interagir com o radical O2
.- e formar o 

peróxido nitrito (ONOO-), que reage com as proteínas e induz a oxidação do 

grupamento tiol. A presença do radical O2
.- em tecidos de órgãos isquêmicos, 

representada pela reação O2
.-  + NO        ONOO-, inativa a ação do NO e reduz a 

biodisponibilidade dessa molécula (30). 

Portanto, os efeitos deletérios da NIC são potencializados na presença de 

patologias que reduzem a capacidade funcional das células renais, sendo a 

hiperglicemia crônica e a ND focos desse estudo. Considerando dados divulgados 

anteriormente, que descreveram a nefrotoxicidade isolada do CI como episódio 

menos frequente e que, em modelos animais, exige dose mais alta desse 

agente (33), a hipótese desse estudo é que em animais submetidos à hiperglicemia 
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crônica, a dose única de CI pode representar insulto nefrotóxico e desencadear 

LRA. 

Mudanças no comportamento e estilo de vida da população mundial 

durante o último século resultaram no dramático aumento da incidência de DM 

associada ao envelhecimento. As doenças crônicas exigem desenvolvimento de 

medidas preventivas específicas pela comunidade científica, com o objetivo de 

otimizar os cuidados com o paciente. Considerando que as terapêuticas invasivas 

– como cinecoronariografias e exames de imagens diagnósticos – são 

imprescindíveis na prática clínica do século XXI, elucidar os mecanismos 

envolvidos com as nefropatias de origem nefrotóxica causadas pelo CI é de 

extremo interesse para a saúde do indivíduo, das organizações hospitalares 

privadas e governamentais e da comunidade em geral. 

A utilização de modelos experimentais com animais, resguardados os 

princípios éticos para o manuseio das espécies, representa alternativa viável para o 

estudo de variáveis isoladas que participam da fisiopatologia da NIC em 

ambientes de hiperglicemia crônica e ND. 

Os resultados desses investimentos podem contribuir para a elucidação da 

doença, para a busca de terapêutica, para o sucesso da terapia e, por fim, para a 

redução da morbimortalidade dessa população. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Caracterizar os parâmetros fisiológicos, função renal, perfil 

oxidativo e histologia renal da ND e da NIC em ratos 

diabéticos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar em grupos de animais diabéticos, com e sem 

nefrectomia, submetidos ao tratamento com CI: 

 Parâmetros fisiológicos; 

 A função renal por meio do clearance de creatinina; 

 Albuminúria; 

 O perfil oxidativo da lesão renal; 

 Histologia renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Reagentes 

 A água utilizada em todos os experimentos foi tratada com o sistema 

Nanopure da Bransead. 

 Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico da marca Sigma-

EUA, exceto quando especificado no texto. 

 

3.1.2 Lista de abreviaturas de reagentes e soluções 

 

BHT   2[6] – di-ter-butil-p-cresol 

DTNB   5,5’- ditio-bis (2-ácido nitrobenzoico) 

DTPA   dietilnotriamina – N,N,N’,N’ – pentaacetato 

TCA   ácido tricloroacético 

Xilenol-Laranja ácido (o-cresolsulfonaftalina 3’, 3’’ bis (metilamino) ácido 

diacético) 

  

3.1.3 Animais 

 Todos os procedimentos realizados neste estudo estão de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal – COBEA – e foram aprovados pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal – CEEA (Anexo A). 

 Foram utilizados ratos da raça Wistar machos, adultos, pesando entre 250-

310 g. 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. 
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3.2 PROCEDIMENTOS 

3.2.1 Nefrectomia unilateral esquerda 

 Os animais foram anestesiados com Thiopentax® (Cristália, Brasil) 

(tiopental sódico: 40-50 mg/kg), intraperitoneal (i.p.) e submetidos a laparotomia. 

O pedículo renal esquerdo foi clampeado e feito ligadura com fio cirúrgico. Em 

seguida, foi realizada a ressecção do rim E. Os animais foram avaliados até a 

recuperação anestésica, permanecendo em camas cirúrgicas térmicas. Após, foram 

devolvidos ao biotério, onde permaneceram por 20 dias para a recuperação do ato 

cirúrgico em gaiolas coletivas. 

3.2.2 Indução do Diabetes por estreptozotocina  

 A estreptozotocina (STZ) é um glicosídeo nitrosourea natural isolado do 

Streptomyces achromogene, a qual estimula a produção de radicais livres, levando 

à destruição e disjunção das células beta da ilhota de Langherans (34). Após o 

período de 20 dias depois da nefrectomia, os animais foram submetidos a indução 

do DM com STZ. 

 A STZ foi diluída em tampão citrato 0,01M pH4,2, na dose 65 mg/kg (35). 

Os animais receberam uma injeção intravenosa (i.v) na veia caudal, após serem 

anestesiados com Thiopentax® (tiopental sódico: 40-50 mg/kg), intraperitoneal 

(i.p.). 

 Após o período de 48 horas, foi verificada a glicemia por hemoglicoteste, 

por meio de tiras Advantage® (Advantage – Roche, Brasil). Foram selecionados 

para os grupos diabéticos os animais que apresentaram glicemia acima de 

250 mg/dl. Durante o período de 12 semanas (85 dias), o peso corporal do animal 

e a glicemia foram controlados semanalmente. Foi administrada diariamente 0,5-

2 U de insulina NPH (Lilly, Brasil) para manutenção da glicemia entre 300-

500 mg/dl. 
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3.2.3 Administração do contraste iodado 

 Os animais receberam uma dose de 6 ml/kg i.p. de CI – ioxitalamato de 

meglumina e sódio (Telebrix® 300 mg/ml-Guerbet, Brasil) (36) no 85º dia do 

protocolo. 

3.2.4 Apresentação dos grupos experimentais 

 Os animais foram distribuídos nos seguintes grupos: 

 Citrato (controle): administração do tampão citrato; 

 Nefrectomia+Citrato: animais submetidos à nefrectomia e administração 

do tampão citrato; 

 DM: indução do DM por meio da administração da STZ; 

 Nefrectomia+DM: animais submetidos à nefrectomia e administração da 

STZ; 

 DM+CI: administração da STZ no 1o dia, e após 12 semanas, 

administração do CI no 85o dia; 

 Nefrectomia+DM+CI: animais submetidos à nefrectomia e administração 

da STZ, após 12 semanas a administração de CI no 85o dia. 

3.2.5 Protocolo experimental  

 

Figura 2. Descrição do protocolo experimental. 
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3.2.6 Gaiola metabólica 

 Ao final do protocolo, os animais dos diversos grupos foram colocados em 

gaiolas metabólicas para mensuração do volume urinário, ingestão hídrica e 

alimentar de 24 horas e amostra urinária para realização de estudos de função 

renal e estresse oxidativo (Fig. 3).  

 

 

 

 

Figura 3. Ilustrações da gaiola metabólica. 
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3.2.7 Coleta de amostra e preparo do tecido renal 

 Após a retirada das gaiolas metabólicas, os animais foram anestesiados 

novamente com, Thiopentax® (tiopental sódico: 40-50 mg/kg) i.p. e submetidos à 

laparotomia para coleta de sangue, por meio da punção da aorta abdominal, para 

estudos de função renal. 

 O rim direito foi retirado e uma alíquota foi imersa em solução de 

metilcarmo, sendo resfriada a -4ºC por 24 horas. Após esse período, o tecido renal 

foi acondicionado em álcool 70%, desidratado e embebido em parafina para cortes 

histológicos. A coloração do tecido renal foi realizada com hematoxilina-eosina e 

montagem final das lâminas para posterior análise histológica. A outra alíquota foi 

imediatamente resfriada e acondicionada a -80ºC para estudos posteriores de 

mensuração das enzimas antioxidantes. 

 Ao final do experimento, foi realizada a eutanásia do animal, segundo as 

normas éticas para manuseios de animais em laboratório de pesquisa. 

 

3.3 MÉTODOS 

3.3.1 Função Renal 

3.3.1.1 Clearance de Creatinina 

 A TFG foi avaliada por meio da metodologia do clearance de creatinina a 

partir da dosagem das creatininas sérica e urinária. A dosagem de creatinina 

urinária e plasmática foi determinada por colorimetria pelo método de Jaffé. 

 O clearance de creatinina foi calculado através da fórmula (1) (37): 

 

 (1) 

 

 Os valores do clearance de creatinina por 100 gramas foram expressos 

por ml/min. 
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3.3.2 Determinação da Albuminúria 

 A albuminúria foi avaliada por meio do método de imunodifusão radial, 

baseado na reação e precipitação de anticorpo de coelho anti-albumina de rato, 

com albumina presente na urina dos ratos. Foram construídas duas curvas 

padrão, uma de alta e outra de baixa concentração de anticorpos (38). 

 

3.3.2.1. Determinação da curva padrão 

 Utilizaram-se placas de ágar-gel contendo anticorpo anti-albumina de 

rato, onde foram feitos poços com capacidade para 10 microlitros, que foram 

preenchidos com albumina de rato em concentrações conhecidas e crescentes. 

A reação antígeno-anticorpo causou uma precipitação ao redor do poço, 

formando um halo, cujo diâmetro foi proporcional à quantidade de albumina 

presente. A leitura foi realizada após 48 horas da reação, sendo determinado um 

valor numérico, e então foi construída uma curva, resultante dos pontos de 

intersecção entre o diâmetro do halo e a concentração de albumina. Duas curvas 

padrões foram preparadas, uma para placa de baixa (título de 1/160) e outra 

placa de alta (título de 1/40) concentração de anticorpos de coelho anti-

albumina de rato. As faixas de segurança de leitura foram determinadas pela 

menor e maior concentração de albumina usada, permitindo uma larga margem 

de leitura. 

 

3.3.2.2. Albuminúria 

 A albuminúria das diferentes amostras foi inicialmente determinada em 

placas de alta concentração, para amostras de volume abaixo de 50ml/24h e em 

placas de baixa concentração para volumes maiores, já estas últimas eram mais 

diluídas. Colocou-se em cada poço 10 microlitros de urina de rato. Nas 

primeiras 24 horas, verificou-se a presença ou não de halo, e quarenta e oito 

horas depois foi realizada a leitura definitiva. Com o valor do diâmetro do halo, 

leu-se nas curvas padrões correspondentes o valor da albuminúria em 

microgramas/ml. Este valor foi multiplicado por 24h e dividido por 1000, 

obtendo-se a dosagem da albuminúria em mg/24h. 
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3.3.3 Estresse Oxidativo 

 

3.3.3.1 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 (39). A mensuração direta de peróxidos pode ser realizada através do 

método de análise FOX-2 (40).  

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

método ferro-xilenol laranja. Os peróxidos são considerados como potenciais 

indicadores da formação ou resultantes das moléculas reativas de oxigênio (41). 

 Os peróxidos oxidam o íon Fe2+ para íon Fe3+ quando diluídos em solução 

ácida, como descrita na reação abaixo:  

 Fe2++ ROOH           Fe3+ + RO + OH.- 

 O xilenol laranja apresenta alta seletividade para o íon Fe3+, produzindo 

um complexo de coloração azul-arroxeado (α= 4,3 x 104 M-1 cm -1) (41). 

 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; 

- 100 µM de xilenol laranja; 

- 4 mM de BHT; 

- 25 mM da solução de ácido sulfúrico; 

- 250 µM de sulfato ferroso de amônio (Vetec Química – RJ, Brasil). 

 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 560 nm, após a retirada de resíduos 

de proteínas ou outros materiais da centrifugação (41,42). 

 Os valores foram estabilizados por grama de creatinina urinária e 

expressos por nmol de peróxidos/grama creatinina (42). 
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3.3.3.2 Análise de tióis solúveis não proteicos 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 sulfidrila 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 (43).  

 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 em pH 6,5. O homogenato foi 

centrifugado a 5000 rpm 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 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi 

utilizado para a mensuração de tióis totais. 

 O volume de 400 µl das amostras precipitadas e diluídas foram 

homogeneizadas em 200 µl da solução com 1mM de DTNB 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 412 nm (α=13,6x103 M-1 cm-1). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (44). 

 O equacionamento da mensuração de tióis solúveis foi ajustado para a 

contagem de proteínas total presentes no tecido renal, que exigiu a mensuração 
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de proteínas por meio do uso do kit Bio Rod, baseado no método Brad-ford, 

utilizando a albumina sérica bovina como padrão (45). 

 Todos os valores obtidos foram estabilizados em nmol por mg de 

proteínas totais (45). 

 

3.3.3.3 Dosagem de TBARS (Substâncias reativas com ácido tiobarbitúrico na 

urina) 

 O MDA é um dos aldeídos frequentemente 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 (46). 

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

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

1,0 ml de TCA 17,5% e 1,0 ml 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 1,0 ml 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 rpm e a leitura foi realizada em 

espectrofotometria em absorbância de 534 nm (47).  

 A quantidade de MDA apresentada em nanomoles foi calculada usando 

o coeficiente de extinção molar 1,56 x 105  M-1 cm-1. 

 Os valores foram expressos por nmol de TBARS/grama de creatinina 

urinária.  
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3.3.4 Análise histológica do tecido renal 

3.3.4.1 Área de lesão túbulointersticial 

 As alterações tubulointersticiais foram definidas como presença de 

edema das células epiteliais, degeneração vacuolar, necrose e descamação das 

células tubulares. As quantificações da lesão tubulointersticial foram graduadas 

pelo seguinte critério: 0,5= menos do que 5% das áreas focais; 

1= envolvimento de menos de 5-25% do córtex renal; 2= envolvimento de 

menos de 25-50% do córtex renal; 3= envolvimento de 50-75% do córtex renal 

e 4= envolvimento de mais de 75% do córtex renal (48). 

 A leitura das lâminas foi realizada em microscópico óptico Axioskop 40 

(Carl Zeiss, Jena, Alemanha). 

 

3.4 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 Prof.ª Dr.ª Maria de 

Fatima Fernandes Vattimo – e no Laboratório de Investigação Médica-16, da 

Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP, coordenado pelo 

Prof. Dr. Roberto Zatz. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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

comparações pareadas entre os grupos pelo método de Tukey. Os resultados 

foram apresentados como média ± desvio padrão. Os valores p<0,05 foram 

considerados significantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

4.1. PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 

 Conforme demonstrados na Tabela 1, os animais dos grupos DM, 

Nefré+DM, DM+CI e Nefré+DM+CI apresentaram variabilidade significante da 

ingestão de água e ração por 24 horas em relação aos grupos Citrato e 

Nefré+Citrato (Água: DM: 116±34; Nefré+DM: 113±35; DM+CI: 112±34; 

Nefré+DM+CI: 198±39 vs Citrato: 23±5; Nefré+Citrato: 24±6; Ração: DM: 

26±4; Nefré+DM: 25±8; DM+CI: 23±5; Nefré+DM+CI: 36±8 vs Citrato: 14±5; 

Nefré+Citrato: 13±5; p<0,05). 

 As Figuras 4 e 5 representam a evolução da glicemia e do peso dos 

animais de todos os grupos por 12 semanas. Ambas confirmam diferenças 

significativas entre os grupos diabéticos em relação aos controles (p<0,001). 

 Na Tabela 2 observa-se que os grupos de animais que foram submetidos à 

nefrectomia apresentaram elevação significativa no peso do rim quando 

comparados com os animais sem nefrectomia (Nefré+Citrato: 2,6±0,5; 

Nefré+DM: 3,0±0,4; Nefré+DM+CI: 3,0±0,3 vs Citrato: 1,4±0,1; DM: 1,5±0,1; 

DM+CI: 1,6±0,2; p<0,001). 

Na relação peso do rim com o peso do animal, os grupos Nefré+DM+CI e 

Nefré+DM apresentaram aumento significativo quando comparados com os 

grupos DM, Nefré+Citrato e Citrato (Nefré+DM+CI: 0,91±0,08; Nefré+DM: 

0,78±0,07 vs DM: 0,42±0,05; Nefré+Citrato: 0,52±0,13; Citrato: 0,28±0,02; 

p<0,001). 

A Figura 6 representa o aspecto visual dos rins de animais sem e com 

nefrectomia. É possível observar hipertrofia renal nos animais nefrectomizados 

em comparação com os animais diabéticos. 
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Tabela 1 -  Resultados dos parâmetros fisiológicos dos grupos: Citrato,   

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. 

SãoPaulo-2013. 

 

 

ap <0,05 vs Citrato 
bp <0,05 vs Nefré+Citrato 
cp <0,05 vs DM 
dp<0,05 vs Nefré+DM 
ep<0,05 vs DM+CI 

Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupos N Água 

(ml/24h) 

Ração 

(g/24h) 

Citrato 7 23±5 14±5 

Nefré+Citrato 6 24±6 13±5 

DM 6 116±34ab 26±4ab 

Nefré+DM 6 113±35ab 25±8ab 

DM+CI 7 112±34 ab 23±5 ab 

Nefré+DM+CI 6 198±39abcde 36±8abcde 
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Figura 4. Gráfico referente aos resultados da glicemia dos grupos: Citrato, 

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI.ap<0,001 vs Citrato; 
bp<0,01 vs Nefré+Citrato. Os valores representam média ± desvio padrão. 

Figura 5. Gráfico referente aos resultados do peso corporal dos grupos: Citrato, 

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI.ap<0,001 vs Citrato; 
bp<0,001 vs Nefré+Citrato. Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 

 



R E S U L T A D O S  | 45 

Cassiane Dezoti da Fonseca 

 

 

 

Tabela 2 -  Resultados do peso do rim e da relação peso do rim/peso do 

animal dos grupos: Citrato, Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, 

DM+CI, Nefré+DM+CI. São Paulo-2013. 

ap <0,001 vs Citrato 
bp <0,001 vs Nefré+Citrato 
cp <0,001 vs DM 
dp <0,001 vs Nefré+DM 
ep <0,001 vs DM+CI 

Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

Grupos N Peso do Rim D 

(gramas) 

Peso do rim/Peso do animal 

(%) 

Citrato 7 1,4±0,1 0,28±0,02 

Nefré+Citrato 6 2,6±0,5a 0,52±0,13ª 

DM 6 1,5±0,1b 0,42±0,05 a 

Nefré+DM 6 3,0±0,4ac 0,78±0,07 abc 

DM+CI 7 1,6±0,2bd 0,65±0,07a 

Nefré+DM+CI 6 3,0±0,3ace 0,91±0,08 abce 
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Figura 6. Fotos do aspecto macroscópico dos rins sem e com nefrectomia após 

3 meses de diabetes. Fotos rins DM (1A e 2A) e fotos rins Nefré+DM (1B e 2B). 
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4.2. FUNÇÃO RENAL 

 

4.2.1 Clearance de Creatinina 

 

Quanto aos parâmetros globais, observou-se tendência ao aumento do 

fluxo urinário nos grupos em que o DM foi induzido, contudo não se constatou 

diferença estatisticamente significante, com exceção do grupo Nefré+DM+CI que 

demonstrou fluxo urinário superior aos outros grupos tratados com CI.  

Quanto às medidas de creatinina urinária e sérica, observou-se que os 

animais diabéticos apresentaram redução significativa da unidade urinária quando 

comparados com o controle citrato (DM: 20,4±14,6; Nefré+DM: 12,2±2,7; 

DM+CI: 13,1±1,5 e Nefré+DM+CI: 6,8±2,0 vs Citrato: 52,8±14,1 e  

Nefré+Citrato: 69,2±7,6; p<0,001). Observou-se também aumento significativo na 

creatinina sérica nas mesmas comparações (DM: 0,55±0,18; Nefré+DM: 

0,64±0,05; DM+CI: 0,83±0,15; Nefré+DM+CI: 0,87±0,16; vs Citrato: 0,22±0,04 

e Nefré+Citrato: 0,29±0,04; p<0,001). Destaque-se a diferença significativa 

nesses parâmetros quando o CI foi administrado. 

 A função renal derivou dos parâmetros acima, uma vez que foi mensurada 

por meio do clearance de creatinina. Os grupos Citrato e Nefré+Citrato 

apresentaram resultados de função renal que foram considerados referência de 

normalidade (Citrato: 0,54±0,14; Nefré+Citrato: 0,51±0,08). 

 Apesar de a nefrectomia ter sido realizada para potencializar o efeito 

tóxico da hiperglicemia sobre o rim, não se observou diferença significante entre 

o grupo Nefré e o grupo DM+Nefré quanto à função renal. Por outro lado, a 

indução do Diabetes induziu redução significativa nos valores do clearance de 

creatinina em relação aos grupos controles (DM: 0,33±0,09; Nefré+DM: 

0,32±0,05 vs Citrato: 0,54±0,14; Nefré+Citrato: 0,51±0,08; p<0,001). 

 Adicionalmente, observou-se que os animais diabéticos que receberam CI 

apresentaram redução da função renal quando comparados com os grupos DM e 

Nefré+DM (DM+CI: 0,15±0,04; Nefré+DM+CI: 0,23±0,03 vs DM: 0,33±0,09; 

Nefré+DM: 0,32±0,05; p<0,001). 
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Tabela 3-  Resultados da função global renal dos grupos: Citrato, 

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. São 

Paulo-2013. 

 

Grupos N Fluxo Urinário 

(ml/min) 

CrU 

(mg/dl) 

CrS 

(mg/dl) 

Clcr/100g 

(ml/min) 

Citrato 7 0,01±0,02 52,8±14,1 0,22±0,04 0,54±0,14 

Nefré+Citrato 6 0,01±0,02 69,2±7,6 0,29±0,04 0,51±0,08 

DM 6 0,04±0,03 20,4±14,6ab 0,55±0,18 ab 0,33±0,09 ab 

Nefré+DM 6 0,06±0,01 12,2±2,7abc 0,64±0,05 ab 0,32±0,05 ab 

DM+CI 7 0,06±0,01 13,1±1,5abc 0,83±0,15abcd 0,15±0,04abcd 

Nefré+DM+CI 6 0,09±0,01abc 6,8±2,0abcde 0,87±0,16 abcd 0,23±0,03 abcde 

Sendo CrU - creatinina urinária; CrS - creatinina sérica; Clcr - clearance de creatinina. 
ap <0,001 vs Citrato 
bp <0,001 vs Nefré+Citrato 
cp <0,001 vs DM 
dp <0,001 vs Nefré+DM 
ep <0,001 vs DM+CI 

Os valores representam média ± desvio padrão. 
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4.3. ALBUMINÚRIA 

  Apesar de ter sido identificada elevação nos valores de albuminúria 

no grupo Nefré+Citrato, que é um grupo controle, não foi identificada diferença 

estatística significante entre ele e o grupo Citrato (Citrato: 0,75±0,30 e 

Nefré+Citrato: 1,64±0,48) (Tabela 4). 

 No grupo DM sem nefrectomia, apesar de demonstrar variação 

significativa desse parâmetro em relação ao grupo Citrato, não se constatou 

significância estatística (DM: 3,02±1,95; Citrato: 0,75±0,30). Os animais dos 

grupos com nefrectomia e com indução do DM apresentaram elevação 

significativa da albuminúria em relação ao seu grupo controle (Nefré+DM: 

12,37±3,63 vs Nefré+Citrato: 1,64±0,48; p<0,001). Adicionalmente, o grupo 

Nefré+DM apresentou diferença estatisticamente significante do grupo DM 

(Nefré+DM: 12,3±3,6 vs DM: 3,02±1,9; p<0,001). 

A administração de CI não demonstrou alteração na excreção urinária de 

albumina nos animais com nefrectomia (Nefré+DM+CI: 9,8±4,5; Nefré+DM: 

12,3±3,6) e sem (DM+CI:4,89±1,58; DM: 3,02±1,9). 
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Tabela 4-  Resultados da albuminúria dos grupos: Citrato, Nefré+Citrato, 

DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. São Paulo-2013. 

ap <0,001 vs Citrato  
bp <0,001 vs Nefré+Citrato 
cp<0,001 vs DM 
dp<0,001 vs Nefré+DM 
ep<0,001 vs DM+CI 

Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos N Albuminúria 

(mg/24h) 

Citrato 7 0,75±0,30 

Nefré+Citrato 6 1,64±0,48 

DM 6 3,02±1,95 

Nefré+DM 6 12,37±3,63abc 

DM+CI 7 4,89±1,58abd 

Nefré+DM+CI 6 9,80±4,54abce 
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4.4. METABÓLITOS OXIDATIVOS 

4.4.1. Peróxidos Urinários 

 

 O H2O2 está presente em todos fluídos corporais, especialmente na urina. 

A mensuração dos níveis de peróxidos é considerada como biomarcador da 

geração de H2O2 e preditor da extensão de estresse oxidativo em modelos 

experimentais in vivo (42). 

 Na Tabela 5 é possível verificar que os grupos Citrato e Nefré+Citrato 

apresentaram resultados que foram considerados referência de normalidade para 

este parâmetro (Citrato: 7,0±2,8; Nefré+Citrato: 9,2±2,7). 

 Os grupos DM, Nefré+DM, DM+CI e Nefré+DM+CI, apresentaram 

elevação significativa nos valores dos peróxidos urinários quando comparados aos 

grupos Controle (DM: 32,9±11,6; Nefré+DM: 46,2±21,8; DM+CI: 44,6±10,0 e 

Nefré+DM+CI: 45,4±10,2 vs Citrato: 7,0±2,8 e Nefré+Citrato: 9,2±2,7; p<0,001). 

 Por outro lado, à exceção da comparação mencionada acima, não foi 

constatada diferença significante na excreção de peróxidos urinários entre os 

demais grupos. 
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Tabela 5- Resultados de peróxidos urinários dos grupos: Citrato, 

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. São 

Paulo-2013. 

 

ap <0,001 vs Citrato 
bp <0,001 vs Nefré+Citrato 
Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos N Peróxidos Urinários 

(nmol/g creatinina urinária) 

Citrato 7 7,0±2,8 

Nefré+Citrato 6 9,2±2,7 

DM 6 32,9±11,6ab 

Nefré+DM 6 46,2±21,8ab 

DM+CI 7 44,6±10,0ab 

Nefré+DM+CI 6 45,4±10,2ab 
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4.4.2 Tióis solúveis não proteicos no tecido renal 

   

 Existem vários mecanismos antioxidantes de defesa determinados por 

enzimas, destacando-se a família da glutationa peroxidase. A GSH é um simples 

tripeptídeo com grupamento tiol localizado na sua cadeia lateral, onde suas 

funções biológicas são centradas. A GSH está presente em todas as células e se 

constitui como principal tampão redox. O grupamento tiol passa por repetidos 

ciclos de redução (GSH – o grupamento tiol encontra-se na forma de sulfidrila 

livre) e oxidação (GSSG – o grupamento tiólico de duas moléculas de GSH 

condensam através de uma ligação de dissulfeto) (43). 

Conforme demonstrado na Tabela 6, os grupos Citrato e Nefré+Citrato 

apresentaram altos níveis de tióis no tecido renal e foram considerados referência 

de normalidade (Citrato: 18,8±4,9; Nefré+Citrato: 12,4±4,6).  

O consumo de tióis, que caracteriza lesão, só foi observado quando pelo 

menos dois insultos renais foram associados (Nefré+DM: 7,4±2,9; DM+CI: 

6,2±2,3; Nefré+DM+CI: 5,5±1,9 vs Citrato: 18,8±4,9 e DM: 18,5±5,9; p<0,001). 
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Tabela 6- Resultados dos Tióis solúveis não proteicos no tecido renal dos 

grupos: Citrato, Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, 

Nefré+DM+CI. São Paulo-2013. 

 

ap <0,001 vs Citrato 
bp <0,001 vs DM 

Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos N Tióis 

(nmol/mg de proteínas totais ) 

Citrato 4 18,8±4,9 

Nefré+Citrato 5 12,4±4,6 

DM 6 18,5±5,9 

Nefré+DM 5 7,4±2,9 ab 

DM+CI 6 6,2±2,3 ab 

Nefré+DM+CI 5 5,5±1,9 ab 
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4.4.3 Dosagem de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) na 

urina 

 

 O MDA é um dos principais produtos da cascata de peroxidação lipídica e 

pode ser detectado indiretamente através da dosagem de TBARS urinário, no qual 

o ácido tiobarbitúrico reage com várias substâncias, dentre elas o MDA (49). 

 Conforme demonstrado na Tabela 7, os grupos Citrato e Nefré+Citrato 

foram considerados com valores de normalidade (Citrato: 0,24±0,07; 

Nefré+Citrato: 0,26±0,07). 

 Os grupos DM e Nefré+DM apresentaram elevação significativa de 

TBARS urinários quando comparados com os grupos controles (DM: 1,61±0,37; 

Nefré+DM: 2,22±0,61 vs Citrato: 0,24±0,07; Nefré+Citrato: 0,26±0,07; p<0,001). 

 A administração de CI induziu elevação adicional dos TBARS urinários 

(DM+CI: 3,54±0,51 e Nefré+DM+CI: 4,22±1,04 vs Nefré+DM: 2,22±0,61 e DM: 

1,61±0,37; p<0,001). 
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Tabela 7- Resultados de TBARS urinários dos grupos: Citrato, 

Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. São 

Paulo-2013. 

 

ap <0,001 vs Citrato 
bp <0,001 vs Nefré+Citrato 
cp <0,001 vs DM 
dp<0,001 vs Nefré+DM 

Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos N TBARS urinários 

(nmol/g de creatinina urinária) 

Citrato 7 0,24±0,07 

Nefré+Citrato 6 0,26±0,07 

DM 6 1,61±0,37ab 

Nefré+DM 6 2,22±0,61ab 

DM+CI 7 3,54±0,51abc 

Nefré+DM+CI 6 4,22±1,04abcd 
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4.4.4 Lesão oxidativa 

 As Figuras 7, 8 e 9 ilustram as tabelas 5, 6 e 7, demonstrando o perfil 

oxidativo no modelo de NIC em animais diabéticos. 

 A oxidação é caracterizada por aumento da geração de EROs (Figura 7), 

redução da atividade enzimática antioxidante ou o consumo do substrato para a 

formação de antioxidante (Figura 8) e liberação de metabólitos da peroxidação 

lipídica (Figura 9). 

 O aumento dos peróxidos de hidrogênio nos grupos diabéticos acompanha 

o padrão de elevação da variável TBARS. No entanto, como o TBARS caracteriza 

a peroxidação lipídica, observou-se um aumento adicional nos grupos que 

receberam contraste iodado. 

 Inversamente proporcional, o nível dos tióis no tecido renal (Figura 8) 

demonstrou o consumo da reserva antioxidante endógena pelos grupos 

Nefré+DM, DM+CI e Nefré+DM+CI (p<0,001), justamente aqueles em que a 

lesão estabelecida foi mais agressiva. 
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Figura 7. Gráfico dos resultados dos Peróxidos Urinários dos grupos: Citrato, Nefré+Citrato, DM, 

Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. ap<0,001 vs Citrato; bp<0,001 vs Nefré+Citrato. Os valores 
representam média ± desvio padrão. 

 

 
Figura 8. Gráfico dos resultados dos Tióis solúveis não proteicos no tecido renal dos grupos: 

Citrato, Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. ap<0,001 vs Citrato; bp<0,001 

vs DM. Os valores representam média ± desvio padrão. 

 
Figura 9. Gráfico dos resultados dos TBARS urinários dos grupos: Citrato, Nefré+Citrato, DM, 

Nefré+DM, DM+CI, Nefré+DM+CI. ap<0,001 vs Citrato; bp<0,001 vs Nefré+Citrato; cp<0,001 vs 

DM; dp<0,001 vs Nefré+DM. Os valores representam média ± desvio padrão. 
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4.5 ANÁLISE HISTOLÓGICA DO TECIDO RENAL 

 

4.5.1. Análise de lesão tubulointersticial 

 

 A lesão tubulointersticial foi avaliada por meio dos seguintes escores de 

lesão de 0 a 4. A Tabela 8 apresenta o grau de lesão tubulointersticial dos diversos 

grupos. 

 Os grupos Citrato e Nefré+Citrato apresentaram valores próximos a 0 e 

foram considerados sem lesão tubulointersticial (Citrato: 0,04±0,03; 

Nefré+Citrato: 0,08±0,10).  

O grupo DM, curiosamente, demonstrou quantificação das alterações 

tubulointersticial semelhante à dos grupos controle. 

 Os grupos Nefré+DM e DM+CI, apesar de demonstrarem elevação no 

índice de lesão, não apresentaram variabilidade estatística para esse parâmetro. O 

grupo Nefré+DM+CI apresentou aumento significativo da área de lesão 

tubulointersticial na comparação com os seus grupos controle (Nefré+DM+CI: 

0,50±0,03 vs DM: 0,07±0,03; Nefré+Citrato: 0,08±0,10; Citrato: 0,04±0,03; 

p<0,05). 
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Tabela 8- Resultados das alterações tubulointersticiais no tecido renal dos 

grupos: Citrato, Nefré+Citrato, DM, Nefré+DM, DM+CI, 

Nefré+DM+CI. São Paulo-2013. 

 

ap <0,01 vs Citrato 
bp <0,05 vs Nefré+Citrato 
cp <0,05 vs DM 

Os valores representam média ± desvio padrão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grupos N Quantificação das alterações                        

tubulointersticiais (%) 

Citrato 7 0,04±0,03 

Nefré+Citrato 6 0,08±0,10 

DM 6 0,07±0,03 

Nefré+DM 6 0,33±0,15 

DM+CI 7 0,30±0,10 

Nefré+DM+CI 6 0,50±0,03abc 



R E S U L T A D O S  | 61 

Cassiane Dezoti da Fonseca 

 

 

 

A Figura 10 ilustra as alterações tubulointersticiais dos grupos Citrato (A), 

Nefré+Citrato (B), DM (C), Nefré+DM (D), DM+CI (E), Nefré+DM+CI (F). 

 Os grupos Nefré+DM e DM+CI apresentaram discretas alterações de 

característica segmentar e focal.  

O grupo Nefré+DM+CI apresentou lesões em 5% da área 

tubulointersticial. 
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Figura 10. Fotos dos cortes histológicos para avaliação da área tubulointersticial 

(aumento 400x) dos grupos: Citrato (A), Nefré+Citrato (B), DM(C), 

Nefré+DM(D), DM+CI(E), Nefré+DM+CI (F). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Com o aumento do uso de CI em procedimentos diagnósticos invasivos 

nos últimos 30 anos, a NIC tornou-se a terceira causa mais comum de LRA 

adquirida em ambiente hospitalar, seguida por hipoperfusão renal e outros 

medicamentos nefrotóxicos como antibióticos e anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs) (50). A fisiopatologia da NIC consiste na combinação da isquemia renal e 

toxicidade direta nas células tubulares. O paciente que desenvolve a NIC 

apresenta maior tempo de permanência hospitalar com consequências onerosas 

para o panorama da saúde pública.  

Aproximadamente 150.000 pacientes desenvolvem NIC a cada ano e pelo 

menos 1% necessita de terapia de substituição renal (ex. diálise). Os custos 

estimados com a diálise, por ano, nos EUA, são de $32 milhões, e no Brasil, 

R$1,4bilhões (50,51). Adicionalmente, pacientes que desenvolvem a NIC 

apresentam elevadas taxas de mortalidade, em torno de 22% a 45,2% (52). A ND é 

a causa mais significativa para a terminalidade da doença renal, contribuindo para 

morte em todo o mundo. A hiperglicemia crônica tem demonstrado ser o fator 

determinante da ND.  

O termo nefropatia diabética se refere à combinação de lesões que ocorrem 

de forma concorrente no rim diabético. Nesse contexto, o prognóstico 

desfavorável dessas patologias estimula a comunidade científica para a busca por 

modelos experimentais de caracterização da fisiopatologia da NIC e da ND para 

posteriormente propor estratégias preventivas com o objetivo de melhorar esse 

cenário.  

 Considerando os achados clínicos que revelam a incidência geral da NIC 

de até 50% em pacientes com condições de múltiplas comorbidades como DM-1 

ou DM-2 e IRC (1), o estudo ora apresentado objetivou caracterizar os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos no modelo animal de LRA por contraste na existência 

de lesão renal prévia no DM.  

 Constatou-se o estágio inicial da ND em animais com nefrectomia em que 

foi induzida o DM. A indução do DM deu-se por meio da STZ – um 

quimioterápico que degenera as células β do pâncreas, comprometendo a 
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produção de insulina. Instala-se um quadro hiperglicêmico crônico, característico 

do DM. Histologicamente, a ND é caracterizada por uma progressiva expansão da 

matriz mesangial glomerular, principalmente pelo acúmulo extracelular do 

colágeno IV, laminina, fibronectina e proteoglicanos (53,54). 

 A perda progressiva de peso corporal foi observada nos grupos DM, em 

consequência da hiperglicemia crônica, sendo esse achado compatível com dados 

já consolidados com a literatura (53,55). Esse fato se justifica pela incapacidade de 

as células endoteliais modularem as taxas de transporte de glicose, levando ao seu 

acúmulo no espaço intracelular. A perda de peso corporal é um dos indicadores 

gerais de regulação metabólica no DM. A gluconeogênese é estimulada para 

compensar os níveis reduzidos de glicose em função da indisponibilidade da 

insulina, levando ao comprometimento da composição corporal total (25). Esse 

resultado é característico do DM e já foi demonstrado por diversos estudos (56,57). 

Nesse estudo, a manutenção do estado glicêmico foi necessária para 

contribuir na sobrevivência dos animais submetidos ao DM, visto que o modelo 

por STZ induz lesões agressivas que podem resultar em alta mortalidade dos 

animais. A mensuração da glicemia capilar semanal permitiu controlar a glicemia 

entre 400-500 mg/d, que foi realizada por meio da administração da NPH diária. 

O estado de hiperglicemia crônica consiste em uma síndrome metabólica 

relacionada à resistência insulínica, associada à hipertensão arterial, elevação do 

LDL e triglicérides e redução do HDL, com aumento de risco para obesidade e 

susceptibilidade a doenças cardiovasculares (58,59).  

Teles et al. (2009) demonstraram que o controle da glicemia com insulina 

NPH associada a um inibidor de enzima conversora de angiotensina II, um 

bloqueador de receptor angiotensina-1 (AT-1) e um supressor do sistema renina-

angiotensina no animal diabético por 10 meses promoveu regressão da expansão 

mesangial e redução da esclerose glomerular na ND (60). Em pacientes com DM-1, 

o uso dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) reduziram o 

nível da albuminúria e a taxa de progressão da doença renal (61). Esses achados se 

confirmam nos estudos em que a terapêutica com insulinas exógenas, anti-

hipertensivos, hipoglicemiantes orais e atividade física favorecem o 

prolongamento e a qualidade de vida do paciente diabético (62,63,64). 
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 Em consequência ao desequilíbrio energético do diabético, a intensa 

lipólise, associada ao enfraquecimento dos transportadores de sódio e glicose nas 

células tubulares renais resultou, no estudo ora apresentado, em aumento da 

ingesta de água e ração no rato em que o DM foi induzido. Modelos 

experimentais mostram dados semelhantes aos encontrados no presente 

estudo (53,65,66). 

 Os animais nefrectomizados demonstraram aumento do peso relativo renal 

(peso do rim/peso corporal), manifestação característica da ND. A hiperplasia e 

hipertrofia resultam do aumento da massa do túbulo proximal, favorecendo 

intensa reabsorção proximal. O aumento da área tubular favorece a reabsorção do 

ultrafiltrado glomerular e menores volumes e concentrações de eletrólitos, como 

Na+, Cl- e K+, que alcançam a área da mácula densa e a porção final da alça de 

Henle e elevam a TFG por meio da ação fisiológica normal do sistema feedback 

tubuloglomerular. Portanto, a hipertrofia tubular causa hiperfiltração glomerular 

via hiper-reabsorção (67). Estudos in vivo demonstram que a hipertrofia renal se 

define como o estágio inicial da ND (68,69). 

 Estudos sobre terapêuticas para intervir no aumento relativo do peso renal 

ainda são inconclusivos. Wang et al. (2008) demonstraram que o tratamento com 

cilostazol não melhorou esse parâmetro em ratos com DM pela STZ (34). Por outro 

lado, o tratamento com o ácido D-Saccharic 1,4 lactone (DSL), um antioxidante 

presente em frutas cítricas, maçãs e alguns vegetais reduziu o parâmetro nas 

mesmas circunstâncias (70).  

 No presente estudo, o aumento no fluxo urinário (poliúria) dos animais 

DM com nefrectomia que receberam CI ressaltou efeito adicional do 

radiocontraste na ND. A hiperglicemia crônica estimula a síntese de citocinas, 

como o fator de crescimento β e o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), implicados nos mecanismos de fibrose e aumento da permeabilidade 

glomerular a macromoléculas. Com isso, ocorre elevação da reabsorção mediada 

pelos cotransportadores de Na+- glicose, principalmente nos túbulos proximais, 

resultando em alteração na hemodinâmica e hiperfiltração glomerular, associada 

com a dilatação arteriolar aferente, sendo essa última mediada pelo aumento na 

produção de prostanoides vasodilatadores e NO (24). 
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 Nos animais DM nefrectomizados que receberam CI, a administração 

desse agente tóxico pode ter desencadeado desequilíbrio hemodinâmico na 

microcirculação renal, com elevação dos níveis de cálcio intracelular e alterações 

na polaridade das células. Essas alterações levam à redução no transporte de Na+ e 

água, culminando com a nefrose osmótica. Portanto, a administração do CI pode 

agravar a hipóxia fisiológica da medula externa, causando acentuada atividade 

metabólica e consumo de oxigênio com aumento da diurese osmótica e da carga 

de Na+ no túbulo distal (11,71,72). 

 Estudo de fisiologia baseado no modelo renal computacional revelou que o 

uso de ioxitalamato favoreceu o aumento do fluxo urinário consequente da alta 

osmolaridade do CI (73). Barlak et al. (2010) demonstraram aumento no fluxo 

urinário em animais que receberam ioxitalamato de sódio (Hexabrix®), após 

24 horas de restrição de água e administração de furosemida com redução da 

TFG (74). 

No presente estudo, a redução do clearance de creatinina nos animais 

diabéticos com e sem nefrectomia demonstrou a ação deletéria da associação dos 

fatores metabólicos e hemodinâmicos envolvidos na ND. A alta carga de glicose 

filtrada nas células tubulares é potencializada, após um insulto tóxico resultante da 

hiper osmolaridade (1000 mOsm/kg) do CI, que é maior que a do sangue (275 a 

299 mOsm/kg). Portanto, ocorre a liberação de substâncias vasoativas, como 

endotelina, adenosina e tromboxanes, iniciando-se a fase vasoconstritora da NIC, 

com redução FSR e da TFG, confirmada por dados histológicos com intensa 

vacuolização do túbulo proximal (2,5,71). 

Solomon et al. (1994) demonstraram a indução da NIC pelo uso de 

contraste com baixa osmolaridade em 78 pacientes, sendo 53% diabéticos. Nesse 

modelo, a NIC foi caracterizada pelo aumento de 0,5 mg/dl da creatinina sérica 

em 48 horas após a infusão do contraste (75). No modelo animal pré-condicionado 

com isquemia, a indução da NIC foi resultado da administração de alta dose 

(10 g/l/kg) do CI iopromide, que revelou um aumento da creatinina sérica e da 

fração de excreção de sódio após 48 horas da infusão do contraste (76). Por outro 

lado, está demonstrado que 24 horas após a administração de CI em ratos 
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diabéticos, ocorre redução significativa do clearance de creatinina e aumento do 

sódio sérico (77). 

Na clínica, o cuidado em identificar o paciente de risco para NIC por meio 

dos valores da creatinina sérica tem sido incorporado. Alguns estudos mostraram 

que a creatinina sérica maior que 1,5 mg/dl ou valores de TFG menores que 

60 ml/min/1,73 m2 são fatores de risco para a NIC, sendo contraindicado o uso do 

CI. Nesses casos, quando constatado a pré-existência de doença renal, outros 

recursos diagnósticos devem ser recomendados (50). 

A albuminúria foi outra variável avaliada nesse estudo. No estágio inicial 

da ND, a albuminúria é manifestada pela incapacidade de filtração glomerular por 

alterações na síntese e catabolismo de várias macromoléculas, como colágeno IV 

e proteoglicanos, o que leva ao espessamento da membrana basal glomerular (53). 

Estudo de microscopia confocal em ratos demonstrou que a perda do 

glicocálix endotelial está relacionada com a albuminúria e disfunção vascular, a 

qual se deve por um defeito na superfície da camada endotelial (SCE). No DM, a 

redução da SCE representa uma consequência específica da fisiopatologia da 

ND (78). 

O aumento da albuminúria nos animais diabéticos nefrectomizados 

reforçou a importância da nefrectomia para acelerar a progressão da ND e se 

confirmou como modelo amplamente utilizado em inúmeros trabalhos 

experimentais (35,55,68). 

Na ausência da nefrectomia, a ND exige um tempo maior para se 

desenvolver. O ser humano desenvolve ND ao longo de 10 a 20 anos após a 

instalação do quadro hiperglicêmico. A sua evolução para estágio final da doença 

renal requer a implementação de terapias de substituição renal (ex. hemodiálise ou 

transplante renal) (79). No animal, o tempo de evolução desse quadro é de 

aproximadamente 12 meses para que se atinja o estágio inicial da ND (60). 

Portanto, associar a ND à nefrectomia contribui para a progressão da albuminúria 

e fibrose, auxiliando em estudos sobre novos tratamentos neste modelo de lesão 

renal. 

No presente estudo, a administração do CI nos ratos diabéticos sem 

nefrectomia revelou que, apesar do animal não estar no estágio inicial da ND, 
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visto pela baixa taxa da albuminúria, a função renal foi equivalente aos animais 

diabéticos nefrectomizados que receberam o CI com elevada taxa de albuminúria. 

Se comparados esses resultados com outros estudos sobre nefrotoxicidade isolada 

do CI, em que doses bem mais elevadas desses agentes tiveram que ser 

administradas, constata-se que a simples coexistência de outro fator de risco como 

a hiperglicemia crônica é suficiente para predispor a ocorrência de LRA 

nefrotóxica mista. 

Na clínica essa situação é observada entre pacientes que desenvolvem 

DM-2 que não apresentam alteração na proteinúria de 24 horas, sendo 

classificados como pré-diabéticos ou em diabetes inicial. Um estudo 

observacional prospectivo em que a angiografia cardíaca foi utilizada indicou que 

a hiperglicemia crônica favoreceu a NIC em 42% dos pacientes, em comparação 

com 5,3% dos pacientes que eram normoglicêmicos e não desenvolveram 

NIC (80). 

Esse comportamento se deve ao fato de que 95% da administração 

intravascular de CI são facilmente excretadas pela filtração glomerular, sendo as 

células tubulares consideradas o principal alvo para a toxicidade (76). Dessa forma, 

semelhante ao fator de risco DM, o modelo in vivo de pré-tratamento com L-name 

favoreceu a combinação da inibição do NO e a síntese de PG, que foi suficiente 

para predispor os ratos à severa injúria do radiocontraste (81). 

Goodman et al. (2007) demonstraram que a administração do ioxitalamato 

de sódio induziu a NIC em animais com nefrectomia após a depleção de volume, 

com a inibição da cascata de prostaglandina e a restrição de sódio pela dieta (82). 

Estudos da NIC demonstram ainda que a combinação da hipóxia e lesão 

parenquimatosa renal tóxica são mediadas por EROs. No insulto tóxico ocorre 

disfunção endotelial com a formação de inúmeros mediadores pró-inflamatórios 

que representam uma resposta de adaptação ao desequilíbrio entre os fatores 

vasoconstritores e vasodilatadores. Ocorre vasoconstrição local que favorece ao 

edema celular, com o aumento da expressão de moléculas de adesão e 

consequente ativação leucócito-endotelial. A despolarização celular induz a 

expressão de inúmeras espécies vasoativas e manifesta uma reatividade vascular 
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aberrante, com aumento do tônus basal e prejuízo na autorregulação do FSR, 

prevalecendo a ação de vasoconstritores como a endotelina (11,17,83). 

Adicionalmente, a viscosidade dos CIs dentro do leito vascular medular 

pode aumentar, contribuindo para a hipóxia medular e aumentar a liberação de 

radicais livres (11). 

A hiperglicemia crônica elucida a participação das EROs no mecanismo de 

lesão da ND, que está associada com a toxicidade tubular direta do CI. Há 

inúmeros efeitos deletérios na célula, como peroxidação lipídica, oxidação das 

proteínas celulares e lesão no DNA. Esses efeitos podem resultar em perda da 

membrana plasmática e integridade da membrana mitocondrial, piorando a função 

proteica inibindo a proliferação e o reparo celular (20,22). 

Nesse modelo de NIC em ratos diabéticos foi possível observar um 

aumento dos níveis de peróxidos urinários nos animais diabéticos com e sem 

nefrectomia, e nos tratados com CI. Os peróxidos caracterizam-se por apresentar 

alta penetração nas membranas biológicas, sendo um sinalizador intracelular de 

moléculas. Uma vez produzidos em excesso, eles desencadeiam a produção do 

OH.-, o qual é responsável pelo edema mitocondrial, com liberação de toxinas que 

contribuem para a persistente hipóxia da região medular, evoluindo para a necrose 

tubular aguda (39,42). 

Pinto et al. (2008) demonstraram redução nos peróxidos urinários após o 

tratamento com N-acetilcisteína (NAC) e hidratação em ratos submetidos a 

NIC (33). Outros estudos, como o modelo de toxicidade celular pelo sulfato de 

polimixina B (PMB) e o modelo de isquemia renal 30 minutos com o tratamento 

do indutor da heme oxigenase-1, também conferiram dados semelhantes (84,85). 

Para melhor compreensão da fisiopatologia oxidativa na LRA por 

contraste em modelo diabético, este estudo avaliou o perfil oxidativo da NIC com 

a mensuração dos tióis no tecido renal. 

Os tióis representam a atividade da enzima antioxidante glutationa 

peroxidase, portanto, na situação de estresse há um consumo desequilibrado da 

reserva protetora oxidativa endógena, predominantemente representada pelas 

enzimas catalase, SOD e glutationa peroxidase (22). 



D I S C U S S Ã O  | 71 

Cassiane Dezoti da Fonseca 

 

 

 

No presente estudo, a redução dos níveis dos tióis nos animais diabéticos e 

os animais nefrectomizados com diabetes que receberam CI demonstraram a 

participação das EROs nesse mecanismo de lesão, com intensa degradação do 

substrato protetor endógeno. Assim, pode se pressupor que a ativação de enzimas 

antioxidantes potencializou a redução da reserva antioxidante endógena. Nesse 

contexto, a produção de O2
.- também pode intensificar o aumento da resposta 

vasoconstritora da arteríola aferente e eferente e a indução da iNOS no tecido 

cortical renal dos ratos diabéticos que receberam CI. 

A administração do CI iohexol em ratos pré-condicionados com glicerol e 

restrição de água por 24 horas demonstrou a redução dos níveis de glutationa e 

NO com elevação do TBARS e a atividade da mieloperoxidase (MPO) (86). 

Adicionalmente, a elevação do TBARS demonstrou o efeito deletério 

oxidativo adicional do CI nos ratos diabéticos. Os TBARS mensuram 

indiretamente o MDA. No processo de peroxidação lipídica, o ferro catalisado 

resulta na formação do radical peroxil (ROO-). Uma vez formado, o ROO- 

participa da liberação de endoperóxidos, resultando no produto final, conhecido 

como MDA (87). 

O MDA pode reagir com as bases guanina, adenina e citosina do DNA 

para formar os adutos M1G, M1A, M1C, que são nocivos para o parênquima 

renal (87). 

Hsu et al. (2011) demonstraram um aumento do MDA e da MPO do tecido 

renal em ratos pré-condicionados durante cinco dias por gentamicina e que 

receberam dose única do CI ioxitalamato de meglumina (88). 

Outro modelo in vivo de NIC detectou elevação dos níveis de MDA. O 

tratamento com o alopurinol melhorou este parâmetro. O alopurinol é um 

antioxidante que inibe a enzima xantina oxidase, que é percursora da peroxidação 

lipídica na membrana celular (89). Kodama et al. (2013) demonstraram, pelos 

parâmetros H2O2 e MDA, que o tratamento com a proteína tireodoxina 1 em 

animais com NIC suprimiu o estresse oxidativo, favorecendo a viabilidade 

celular(90). Adicionalmente Oskan et al. (2012) revelaram redução do MDA e 

apoptose celular pelo tratamento com um antioxidante polifenólico (91).  



D I S C U S S Ã O  | 72 

Cassiane Dezoti da Fonseca 

 

 

 

No presente estudo, a alteração histológica observada nos animais 

nefrectomizados diabéticos que receberam CI foi característica da associação das 

duas patologias, ND e NIC. 

Na ND, os ratos diabéticos manifestam mais depósito de glicogênio e 

fibras de colágeno no mesangio glomerular e membrana basal, caracterizando 

mudanças típicas de glomeroesclerose e fibrose tubulointersticial, evidenciada 

com expansão mesangial, depósito da matriz extracelular, injúria tubulointersticial 

e apoptose via podócitos (92). 

Gui et al. (2013) demonstraram o efeito antioxidante da astragaloside IV 

(AS-IV), uma saponina purificada da raiz do Astragalus membranaceus, na 

prevenção da apoptose de podócitos em animais diabéticos. A AS-IV restaurou a 

expressão da Bax e Bcl2 no RNA mitocondrial e nas proteínas do córtex renal, 

inibindo a ativação da caspase-3 (93). Adicionalmente, em modelos in vivo de DM, 

observou-se hipertrofia glomerular, fibrose intersticial e discreta lesão 

tubular (53,94). Utimura et al. (2003) e Teles et al. (2009) demonstraram que a DM 

induzida por STZ não estava associada com a lesão tubulointersticial (35,60). 

No presente estudo, as mudanças histológicas dos animais diabéticos 

encontram ressonância na literatura e informam alterações tubulointersticiais 

leves, segmentares e focais. 

Por outro lado, os achados histológicos dos animais que receberam CI se 

caracterizam por vacuolização epitelial tubular, congestão luminal, edema e 

achatamento das células epiteliais, com formação de castas intratubulares e 

presença de infiltrado intersticial na arquitetura celular renal. As mudanças 

histológicas são focais, acometendo 5% das células tubulares renais. 

Na NIC, um dos mecanismos primários de lesão é a aparente hiperemia 

medular, que se forma com intuito de prevenir a hipóxia, o que leva a uma 

liberação local de substâncias vasodilatadoras em resposta ao CI e a hipóxia (81). 

Nos modelos experimentais da NIC, além da hiperemia medular, foi 

possível observar extensa necrose das células tubulares, mudanças vacuolares no 

citoplasma, formação de castas intratubulares e congestão luminal (75,77,95). Essas 

alterações histológicas focais refletem a redução da TFG com alteração da 

hemodinâmica renal e disfunção tubular, que podem levar à ativação do 
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mecanismo feedback tubuloglomerular (96). Nesse contexto, a administração do CI 

confirmou o potencial tóxico renal desse agente na histologia dos rins dos animais 

diabéticos, que podem ser considerados como o fator de risco para a NIC. 

Sumariamente, nesse estudo a administração da STZ induziu o DM em 

animais com e sem nefrectomia, evidenciado pela redução do peso corporal, 

hiperglicemia, polifagia, polidipsia, aumento do peso relativo renal e poliúria. Nos 

animais com nefrectomia, a elevação da albuminúria confirmou o estágio inicial 

da ND e abreviou a manifestação dessa síndrome. 

A administração do CI em dose única induziu a NIC em animais diabéticos 

com e sem nefrectomia, demonstrado pela redução do clearance de creatinina, 

desequilíbrio redox e alterações histológicas moderadas. 

Aplicado para a clínica, quando no manuseio do paciente diabético sem 

alteração da função renal confirmada por proteinúria; os resultados desse estudo 

reforçaram que a simples coexistência do fator DM representa risco absoluto para 

a toxicidade de medicamentos, destacando-se os CIs, que são utilizados em doses 

únicas, muitas vezes abusivas, como o que foi reproduzido nesse modelo. 

Lembrando que não incomum, pacientes sem diagnóstico médico de disfunção 

renal são preteridos de protocolos profiláticos para toxicidade de contrastes para 

exames de imagem. 

Segundo as estimativas mundiais, em 2030 aproximadamente 366 milhões 

de pessoas desenvolverão DM, principalmente do DM-2, associada a hipertensão 

e dislipidemia, aumentando o risco para morbidade de IRC, aterosclerose, doenças 

coronarianas e isquemia cerebral (58,97). Esse panorama desfavorável corrobora 

para os estudos elucidativos do mecanismo de hiperglicemia como fator de risco 

para o desenvolvimento de lesões celulares e funcionais nos sistemas renal, 

cardiovascular, neurológico e pulmonar. 

Esse estudo destacou a fragilidade do sistema renal frente à associação dos 

insultos tóxicos do CI e metabólicos da hiperglicemia crônica e ND em modelo 

experimental animal. Além disso, esses achados alertam a comunidade científica 

para o reconhecimento precoce dos pacientes vulneráveis a NIC, sendo necessária 

a elaboração de novos protocolos diferenciados de identificação do paciente para a 
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equipe multidisciplinar e estratégias preventivas inovadoras visando reverter os 

efeitos adversos da fisiopatologia da NIC. 

Considerando que a hiperglicemia crônica e seus efeitos sobre a função 

renal são passíveis de intervenção, esse quadro pode se caracterizar fator de risco 

modificável para a toxicidade de contraste, dependendo da abordagem clínica 

implementada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 A resposta funcional, oxidativa e histológica dos ratos com e sem 

nefrectomia em que o DM foi induzido confirmou-se como modelo 

de lesão por hiperglicemia crônica e lesão renal crônica. 

 

 Os parâmetros fisiológicos se mostraram como característicos do 

DM e da ND, como polifagia, polidipsia, redução do peso corporal 

e hipertrofia renal. 

 

 

 A administração do CI demonstrou a ação deletéria adicional desse 

agente na função renal, lesão oxidativa e na histologia renal dos 

animais diabéticos com e sem nefrectomia. O DM foi considerado 

fator de risco para NIC. 
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