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Resumo 

Ferreira D. Efeitos da deficiência de vitamina D na função renal de ratos tratados 

com anfotericina B em emulsão lipídica [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

As infecções fúngicas invasivas (IFIs) são um problema de saúde pública e 

representam uma importante causa de morbidade e mortalidade. A Anfotericina 

B (AnfB) é a droga de escolha no tratamento das IFIs. Apesar da sua eficácia, a 

AnfB está associada com efeitos adversos como a nefrotoxicidade. Com o 

número elevado de pacientes suscetíveis às IFIs, estudos foram desenvolvidos 

e demonstraram que a nefrotoxicidade pode ser prevenida através do uso de 

AnfBs modificadas. Dessas modificações, a AnfB incorporada à uma emulsão 

lipídica (AnfB/EL) apresenta baixo custo e similar eficácia.  Existe uma alta 

prevalência de deficiência de vitamina D (dVD) na população mundial. Sendo 

assim, a hipovitaminose D pode acelerar a progressão da doença renal e refletir 

em mau prognóstico em casos de nefrotoxicidade. Esse trabalho visa analisar 

se a deficiência da vitamina D pode induzir a nefrotoxicidade da AnfB/EL. Ratos 

Wistar foram divididos em quatro grupos: controle, animais que receberam dieta 

padrão por 34 dias; AnfB/EL,  animais que receberam dieta padrão por 34 dias 

e  injeção intraperitoneal de AnfB/EL (5mg/kg/dia) nos últimos 4 dias; dVD, 

animais que receberam dieta depletada em vitamina D por  34 dias; e 

dVD+AnfB/EL, animais que receberam dieta depletada em vitamina D por 34 

dias e a injeção intraperitoneal de AnfB/EL (5mg/kg/dia) nos últimos 4 dias. 

Amostras de sangue, urina e tecido renal foram coletadas para a análise dos 

efeitos da droga sobre a função, hemodinâmica e morfologia renal. A associação 

de AnfB/EL com a hipovitaminose D levou a injúria renal, lesão tubular discreta, 

hiperfosfatúria, hipermagnesiúria, hipertensão e comprometimento do 

mecanismo de concentração urinária. Dessa forma, é essencial monitorar os 

níveis de vitamina D em pacientes tratados com AnfB/EL, uma vez que a 

deficiência dessa vitamina é um fator indutor de nefrotoxicidade associada ao 

uso da AnfB/EL. 

 

Descritores: Deficiência de vitamina D; Anfotericina B; Anfotericina B emulsão 

lipídica; Infecções fúngicas invasivas; Rim/toxicidade; Ratos Wistar. 



 
 

 
 

Summary 

 

Ferreira D. Vitamin D deficiency induces acute kidney injury in rats treated with 

lipid formulation of amphotericin B [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Invasive fungal infections (IFI) have become a worldwide serious health problem 

and represent a significant cause of morbidity and mortality. Amphotericin B 

(AmB) is the drug of choice for the treatment of IFI.  Despite its efficacy, use of 

AmB has been associated with adverse reactions such as nephrotoxicity The 

increasing number of high-risk patients, who are more susceptible to IFI and are 

more likely to use AmB, has enabled the development of modified AmBs in order 

to reduce nephrotoxicity. Among these formulations, an extemporaneous lipid 

emulsion preparation of AmB (AmB/LE) is a lower cost alternative with similar 

benefits. Moreover, studies have shown a high prevalence of vitamin D deficiency 

(VDD) in immunocompromised individuals and patients hospitalized in intensive 

care units. Thus, vitamin D deficiency or insufficiency may hasten the progression 

of kidney disease and reflect on a worse prognosis in cases of acute kidney injury 

and drug-induced nephrotoxicity. In view of the high worldwide incidence of 

hypovitaminosis D, the aim of this study was to investigate whether vitamin D 

deficiency may induce AmB/LE-related nephrotoxicity. Wistar rats were divided 

into four groups: control, received a standard diet for 34 days; AmB/LE, received 

a standard diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) intraperitoneally in the last 

4 days; VDD, received a vitamin D-free diet for 34 days; and VDD+AmB/LE, 

received a vitamin D-free diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) 

intraperitoneally in the last 4 days. Blood, urine and renal tissue samples were 

collected in order to evaluate the effects of the drug on renal function, 

hemodynamic and morphology. Association of AmB/LE and vitamin D deficiency 

led to impaired renal function, mild tubular injury, hypertension and urinary 

concentration defect. Hence, it is important to monitor vitamin D levels in AmB/LE 

treated patients, since vitamin D deficiency induces AmB/LE nephrotoxicity. 

 

Descriptors: Vitamin D deficiency; Amphotericin B; Amphotericin B lipid 

emulsion; Invasive fungal infections; Kidney toxicity; Wistar rats. 
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1. Introdução 

 

Apesar dos grandes avanços médicos e da disponibilidade de terapias 

antifúngicas de amplo espectro, as infecções fúngicas invasivas (IFIs) são um 

problema de saúde pública de grande importância [1]. As IFIs apresentam altas 

taxas de morbimortalidade nos pacientes imunocomprometidos, em pacientes 

hospitalizados e com doenças graves tais como as doenças autoimunes, 

cânceres e transplantes. Nos Estados Unidos (EUA) houve um crescimento de 

5,7% nas infecções de pacientes por fungos nas décadas de 80 e 90. Em 2004, 

64.480 casos de IFIs foram registrados, contribuindo para um aumento de custos 

hospitalares em torno de U$$1,89 bilhão de dólares [1, 2]. Dentre os 40% de 

mortalidade no mundo relacionada as IFIs adquiridas em hospitais, as Américas 

Latina e Central apresentam entre 20 a 63%, sendo as infecções por Candida 

ssp um grande exemplo [1-3]. 

Os tipos de IFIs variam de acordo com a patologia e exposição 

epidemiológica do paciente, mas podem ser divididas basicamente em Infecções 

fúngicas (IF) endêmica ou oportunista.  As endêmicas são as que invadem os 

tecidos de um hospedeiro normal, e oportunistas, são as que invadem os tecidos 

de imunocomprometidos [3, 4]. Os patógenos mais comuns, Aspergillus ssp e 

Candida ssp, são responsáveis por cerca de 87% das infecções [1, 3, 5]. Outros 

patógenos menos comuns, mas que também são observados incluem 

Cryptococcus ssp e Histoplasma ssp [1, 2]. Para o tratamento de muitas das IFIs, 

uma das drogas mais frequentemente recomendadas é a Anfotericina B (AnfB) 

[2, 3, 5, 6]. 
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1.1 Anfotericina B 

 A AnfB tem sido utilizada há 30 anos permanecendo como droga 

referência para o tratamento das IFIs. A AnfB é um antibiótico antifúngico da 

classe dos polienos e foi produzida naturalmente como subproduto de 

fermentação do actinomiceto de solo, o Streptomyces nodosus, em meados de 

1955 [6, 7]. No final dos anos 50, a AnfB já era utilizada em alguns casos clínicos 

e, em 1965, a Food and Drug Administration (FDA) a aprovou como primeiro 

agente antifúngico [8]. 

A AnfB é pouco absorvida pelo trato gastrointestinal e, após administração 

parenteral, é fortemente ligada às proteínas plasmáticas. A meia vida no plasma 

é de 24-48h, mas a sua eliminação leva aproximadamente 15 dias. Altas 

concentrações da droga são encontradas no fígado (14-41% da dose 

administrada), nos rins (0,3-2%) e nos pulmões (1,2-6%) [9]. A eliminação 

urinária conta com apenas 2- 4% logo que o fármaco é administrado e, 40% 

durante os 7 dias seguintes. A dose máxima tolerada é de 0,7-1,0 mg/Kg/dia.  

Após descontinuação do medicamento ainda pode-se encontrar resíduos na 

urina até 8 semanas [9-11]. 

1.2 Anfotericina B e a Nefrotoxicidade  

 
Um fator altamente limitante para o uso da AnfB é a toxicidade. O  efeito 

adverso mais importante é a nefrotoxicidade que ocorre em 80% dos pacientes 

tratados com a Anf B, sendo muitas vezes relacionado com a alta taxa de 

morbidade [12-14]. A AnfB interage principalmente com o ergosterol, que é um 

esteroide exclusivo da parede celular fúngica, levando à formação de poros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
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através da membrana lipídica. A alteração da permeabilidade celular da 

membrana fúngica permite o rápido efluxo de potássio, inibição da glicólise 

fúngica e subsequente efluxo de magnésio. Essas perdas, juntamente com o 

influxo de prótons da célula fúngica causam acidificação em seu interior com 

precipitação do citoplasma, vazamento de componentes citoplasmáticos vitais e 

morte celular [6, 13-17]. 

A fisiopatologia da nefrotoxicidade induzida pela AnfB não está 

completamente esclarecida [7, 11, 17-19]. O mecanismo envolve tanto ações 

diretas de membrana celular para aumentar permeabilidade quanto efeitos 

secundários à ativação de mecanismos intrarrenais (feedback túbulo-glomerular) 

e/ou liberação de mediadores (tromboxano A2) [5, 6, 9].  

No momento em que a AnfB está inserida na célula, observa-se a criação 

de poros na membrana lipídica, o que permite um aumento na permeabilidade 

da membrana, causando um escape de íons e metabólitos, diminuição do fluxo 

de sangue renal (FSR) e da taxa de filtração glomerular (TFG) podendo evoluir 

para uma injúria renal aguda (IRA) [5, 6, 13, 20, 21]. Embora haja uma afinidade 

com os esteróis, especialmente pelo ergosterol, nota-se que em menor escala, 

a AnfB tem ligação também com o colesterol da membrana das células humanas, 

alterando-as e provocando os efeitos adversos envolvidos no processo de 

toxicidade renal [6, 14, 17, 19] . 

 A formação desses poros compromete a reabsorção renal dos eletrólitos 

tanto nas células tubulares proximais quanto nas distais causando inúmeros 

distúrbios hidroeletrolíticos como hipocalemia, hipomagnesemia e acidose 
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metabólica [5, 9, 20].   Além disso, um estudo em nosso laboratório demonstrou 

que a AnfB inibe a ação do hormônio antidiurético no ducto coletor medular 

interno, diminuindo a permeabilidade a água e ureia nesse segmento. Esses 

eventos alteram os mecanismos de concentração urinária levando a poliúria [22].  

Com o aumento dos casos de pacientes de alto risco, que são mais 

suscetíveis às IFIs e que tornam o uso da AnfB mais frequente, estudos 

experimentais foram desenvolvidos no Brasil e no mundo no intuito de gerar 

alternativas menos tóxicas para o seu uso, podendo aumentar ou não o potencial 

de ação da droga. Inúmeros estudos demonstram que a modificação da AnfB 

através do desenvolvimento de formulações lipídicas pode diminuir os seus 

efeitos nefrotóxicos [13, 17, 21, 23-26]. Essas modificações permitem que a 

droga seja infundida de forma parenteral devido a solubilidade baixa, protege da 

degradação enzimática e altera a farmacocinética da AnfB diminuindo a 

liberação da droga para outros tecidos.  

Outro fator que favorece o uso da apresentação lipídica é o fato do 

transportador lipídico se associar a AnfB. Isso impede sua dispersão não 

controlada e facilita a absorção do complexo de células do sistema fagocitário, 

aumentando sua eficácia e especificidade no depósito da droga nos sítios alvos 

da infecção [6, 13, 25, 26]. As formulações lipídicas da AnfB que apresentam 

menores efeitos adversos e que foram desenvolvidas pela indústria farmacêutica 

são o complexo lipídico de AnfB (AnfB/CL), dispersão coloidal de AnfB (AnfB/DC) 

e AnfB lipossômica (AnfB/EL).  
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O AnfB/CL é um complexo lipídico com AnfB de estrutura multilamelar 

“ribbon-like”. Foi a primeira formulação lipídica desenvolvida, licenciada no Reino 

Unido, sendo aprovada em 1995 pelo FDA (Abelcet®) [6, 26]. Com a dose 

terapêutica recomendada de 5 mg/kg /dia, a AnfB/CL foi considerada segura e 

eficaz para IFIs, apresentou baixa toxicidade renal e baixos índices de eventos 

adversos em adultos, crianças e neonatos. Diferentemente da AnfB 

convencional, a AnfB/CL pode ser administrada a pacientes com doença renal 

pré-existente [26, 27]. 

A AnfB/DC é uma dispersão coloidal de AnfB em sulfato de colesterila 

sódica, aprovada pelo FDA em 1996 (Amphocil®). A dose recomendada é diária 

e única de 3 a 4 mg/kg/dia. Embora seja menos nefrotóxica que a AnfB 

convencional, são comuns as reações imediatas sistêmicas, devendo ser 

infundida lentamente [6, 27, 28].  

A AnfB/EL é uma formulação liofilizada que consiste na incorporação da 

AnfB na bicamada lipídica de lipossomas (Ambisome®). Recomendam-se doses 

diárias de 3-5 mg/kg/dia. Apresenta a menor toxicidade dentre todas as 

formulações [2]. Foi aprovada pelo FDA em 1997. Da mesma forma que a 

AnfB/CL, estudos clínicos demonstram que o impacto da AnfB/EL na função 

renal é menor, porém com grau de eficácia semelhante para o tratamento das 

IFIs, quando comparado com a AnfB convencional [6, 21, 28-30]. 

 Apesar da baixa toxicidade das formulações lipídicas da AnfB, essas 

modificações ainda apresentam efeitos adversos e alto custo, trazendo um 

grande obstáculo para as instituições com recursos mais restritos [26, 31, 32]. O 
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uso da AnfB convencional com a adição de uma emulsão lipídica (AnfB/EL) vem 

sendo uma alternativa em vários países para baixar custos [13, 27, 31, 32]. 

Estudos demonstraram eficácia e segurança dessa formulação interna da 

AnfB/EL quando comparadas às preparações da indústria farmacêutica [13, 27, 

31, 32]. Portanto, é importante considerar os elevados custos das formulações 

lipídicas, uma vez que este é aproximadamente 10-20 vezes maior quando 

comparado ao da AnfB convencional [31]. 

1.3 A Deficiência de Vitamina D e a Progressão da Lesão Renal 

 

A deficiência de vitamina D atualmente é reconhecida como uma 

pandemia. A sua maior fonte é a exposição solar moderada em humanos, mas 

fatores individuais como gênero, idade, obesidade, cor da pele e estilo de vida 

também são importantes. Na Europa, a hipovitaminose D é maior nos países 

mais ensolarados da região do mediterrâneo do que nos países escandinavos. 

Assim, mesmo em países ensolarados como o Brasil, o nível de vitamina D na 

população é inferior ao que seria desejável [33, 34]. 

Além da discreta toxicidade e dos custos associados com o uso das AnfB 

lipídicas, é importante ressaltar que 30-50% dos adultos saudáveis são 

deficientes em vitamina D [35]. Essa alta prevalência também é encontrada em 

hipertensos, pacientes com doenças infecciosas [36] imunocomprometidos, HIV 

positivos [36, 37] ou tratados com quimioterápicos [35].  

A Vitamina D é conhecida como reguladora do metabolismo do cálcio (Ca) 

e fósforo (P), tendo assim, um papel bastante conhecido na homeostase óssea. 
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Não menos importante é o seu papel como imunomodulador de várias células 

do sistema imunológico como monócitos, macrófagos, células dendríticas (DC), 

linfócitos T e os linfócitos B. Para obtenção da vitamina D, temos duas fontes 

distintas: por dieta ou por síntese mediada por raios ultravioletas (UV) na camada 

epidérmica da pele. Na ingestão nutricional, têm-se duas vias: vitamina D2 ou 

ergocalciferol e vitamina D3 ou colecalciferol, ou ainda, calcitriol (1,25 di-

hidroxicolecalciferol) que é encontrada nos alimentos de origem animal [35, 38]. 

Apesar de ser obtida pela alimentação, a melhor fonte de vitamina D é a pele, 

pois tem a capacidade para a produção de vitamina D3, forma ativa da vitamina 

D, após exposição solar [39].  

Na pele, os raios UV promovem a clivagem fotolítica da 7- 

dihidrocolesterol originando a pré-vitamina D. Esta última se converte em 

vitamina D3 após isomerização térmica espontânea e é transportada através da 

sua ligação com a Vitamin D binding protein (DBP). Para tornar-se bioativa, a 

vitamina D sofre dois processos de hidroxilação. A primeira hidroxilação ocorre 

no fígado e é catalisada pela enzima 25-hidroxilase ou calcidiol - 25(OH)D- 

resultando na forma circulante, sendo usada como marcador de vitamina D no 

organismo. A segunda hidroxilação ocorre principalmente no rim, mais 

especificamente nas células tubulares proximais. É catalisada pela 1-alfa-

hidroxilase e gera o metabólito ativo 1,25-di-hidroxivitamina D3 ou calcitriol (1,25 

(OH)2D3), que tem relação com a regulação do cálcio e fósforo sérico [36, 38-

42]. 

A atividade da 1-α- hidroxilase é regulada por vários fatores, tais como, os 

níveis de cálcio, fosfato, paratormônio (PTH), calcitonina, hormônio do 
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crescimento (GH) e 1,25 (OH)2D3. A diminuição do nível sérico de cálcio promove 

a liberação de PTH pelas glândulas paratireoides, estimulando o rim a produzir 

mais 1-α- hidroxilase, que, por sua vez, aumenta a produção de 1,25 (OH)2D3. O 

mecanismo usado pela 1,25 (OH)2D3 para corrigir os níveis séricos do cálcio 

incluem redução da excreção renal de cálcio e aumento da sua absorção pelo 

intestino. Além disso, a 1,25 (OH)2D3 estimula a maturação dos osteoclastos 

para liberação de cálcio pelos ossos [36, 38-40, 42]. 

Outros importantes reguladores da presente enzima incluem o fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF-23) e a proteína Klotho que representam um 

eixo endócrino envolvido na regulação do metabolismo do cálcio e fosfato [43]. 

Níveis elevados de fosfato aumentam a produção de FGF-23 tendo como 

resultado a diminuição da atividade de 1-α- hidroxilase e, como consequência, a 

redução da absorção de cálcio e fósforo [43, 44]. A 1,25 (OH)2D3 diminui sua 

produção através da supressão da produção de mRNA da 1-α- hidroxilase 

provavelmente via geração do gene klotho [36].  

O rim possui um papel importante no metabolismo da vitamina D e esta, 

por sua vez, é responsável pela sua proteção e pela regulação de inúmeras 

atividades fisiológicas. Sendo assim, a deficiência (<10 ng/mL) ou insuficiência 

(10-30 ng/mL) de vitamina D pode agravar a lesão da doença renal e refletir em 

um mau prognóstico em casos de injúria renal aguda e nefrotoxicidade por 

medicamentos, conforme estudos realizados em nosso laboratório [40, 41]. 

Além do seu grande e tradicional papel na regulação do metabolismo 

mineral, estudos mostraram que o declínio da função renal está associado a uma 
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redução nos níveis de calcitriol e que este pode ser utilizado como tratamento, 

diminuindo a morbidade e mortalidade em pacientes dialíticos e não dialíticos 

com doença renal crônica (DRC). Uma vez que a DRC afeta de 10-15% da 

população adulta, uma maior compreensão da importância dos efeitos da 

vitamina D no organismo pode, em muito, melhorar a qualidade de vida dessa 

população [13, 43].  

Tendo em vista o aumento da deficiência de D na população mundial e 

consequentemente nos indivíduos imunocomprometidos ou hospitalizados, que 

são mais suscetíveis ao uso de agentes antifúngicos, esse trabalho visa analisar 

se a deficiência da vitamina D é um fator de risco para o desenvolvimento da 

nefrotoxicidade de uma das formulações lipídicas da AnfB, a AnfB/EL, 

considerada mais segura e tão eficaz quanto a AnfB convencional.  
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2. Objetivo 

 
Avaliar se a deficiência da vitamina D pode induzir a nefrotoxicidade da 

AnfB/EL em ratos. 
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3.  Metodologia 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus novergicus) com peso corpóreo em 

torno de 180-200 g, obtidos do biotério central da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos no biotério do laboratório 

em temperatura ambiente (23±1°C) com ciclo claro/escuro de 12/12 horas. Os 

procedimentos experimentais utilizados neste estudo foram enviados e 

aprovados pela Comissão de Ética no Estudo em Animais (CEUA) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo nº 134/15). 

Foram utilizados ratos machos que receberam dieta padrão ou depletada 

em vitamina D (MP Biomedicals, Irvine, CA, EUA) durante 34 dias. Para 

avaliarmos se a quantidade de dieta consumida foi equivalente, os grupos de 

animais foram colocados em gaiolas individuais onde receberam dieta, com livre 

acesso à água. Foi efetuado, diariamente, o balanço da ingestão de dieta e água. 

O peso dos animais foi verificado semanalmente. Após 30 dias do início do 

tratamento com dieta padrão ou depletada em vitamina D, os animais receberam 

injeções intraperitoneais de AnfB na dose de 5 mg/kg/dia adicionada a emulsão 

lipídica (EL) (óleo de soja 200 mg/mL, glicerol 25 mg/ml, lecitina de ovo 12 mg/mL 

- Lipovenos® 20%, Fresenius, Graz, Áustria) por 4 dias. Essa dose foi baseada 

em estudos prévios realizados neste laboratório [13]. A emulsão lipídica foi 

gentilmente cedida pela Fresenius® e a AnfB pelo Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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3.1 Grupos experimentais 

 
Foram estudados quatro grupos de animais: 

1) Controle (C): ratos que receberam dieta padrão por 34 dias  

2) Anfotericina B emulsão lipídica (AnfB/EL): ratos que receberam 

dieta padrão por 34 dias e a AnfB/EL na dose de 5 mg/kg/dia 

(intraperitoneal) nos últimos 4 dias. 

3) Deficiência de vitamina D (dVD): ratos que receberam dieta 

depletada em vitamina D por 34 dias. 

4) Deficiência de vitamina D e Anfotericina B emulsão lipídica 

(dVD+AnfB/EL): ratos que receberam dieta depletada em vitamina D 

por 34 dias e a AnfB/EL na dose de 5 mg/kg/dia (intraperitoneal) nos 

últimos 4 dias. 

 

3.2 Representação Esquemática do Protocolo Experimental 

 

 

Figura 1 – Esquema do Protocolo Experimental. 
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3.3 Estudos de Gaiola Metabólica 

 

Após 34 dias de acompanhamento experimental, os animais foram 

colocados em gaiolas metabólicas para a coleta de urina de 24 horas. O volume 

urinário foi avaliado gravimetricamente e as amostras de urina foram 

centrifugadas para remoção de material suspenso. O sobrenadante foi utilizado 

para análise dos eletrólitos. As concentrações urinárias de magnésio, fósforo e 

proteína foram mensuradas por sistema colorimétrico usando kit comercial 

(LabTest, MG, Brasil). As excreções urinárias de fósforo (UPV), magnésio (UMgV) 

e proteína (UProtV) foram determinadas. A osmolalidade urinária (UOsm) foi 

verificada através da análise de ponto de congelamento (The Advanced 

TMOSMOMETHER 3D3).  

 

3.4 Determinação da taxa de filtração glomerular: Clearance de Inulina 

 

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico 50 mg/Kg (Cristália, 

São Paulo, Brasil). A traqueia foi canulada com cateter PE-240, e a respiração 

foi mantida espontaneamente. A veia jugular foi canulada com cateter PE-60 

para a infusão de inulina e de fluidos. Para o controle da pressão arterial média 

(PAM) e para a coleta de amostras de sangue, a artéria carótida foi cateterizada 

com cateter PE-50. Para a coleta de amostras de urina, foi feita uma incisão 

abdominal e a bexiga do animal foi canulada com cateter PE-240. Após o 

procedimento cirúrgico, uma dose única de inulina (100 mg/kg diluída em 1 mL 

de solução salina 0,9%) foi administrada pela veia jugular. Em seguida, uma 

infusão constante de inulina foi mantida (10 mg/kg em solução salina 0,9%) a 
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0,04 mL/min do início ao fim do experimento. Foram coletadas três amostras de 

urina a cada 30 minutos e amostras de sangue no início e no fim do experimento. 

Os valores do clearance de inulina representam a média de três períodos de 

experimento. As concentrações de inulina no sangue e na urina foram 

determinadas pelo método colorimétrico da Antrona. O clearance de inulina (C in) 

foi expresso corrigindo-se por 100 g de peso corpóreo [45]. 

Ao final do experimento de clearance, o sangue total dos animais foi 

colhido para as seguintes análises no plasma: sódio (PNa), potássio (PK) e cálcio 

(PCa) por eletrodo sensível (AVL 9180 Electrolyte Analyser - Roche®, Risch-

Rotkreuz, Suíça); fósforo (PP) e magnésio (PMg) por sistema colorimétrico 

(LabTest, MG, Brasil). A ureia plasmática foi verificada pelo método de Crocker 

modificado [46]. A concentração plasmática de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D) 

foi avaliada pelo método de ELISA usando o kit comercial 25-Hydroxyvitamin D 

(ALPCO®, Salen, NH, EUA). Os níveis plasmáticos de Aldosterona, PTH e 

FGF23 foram determinados pelo método de Elisa, usando kits comerciais 

Aldosterone ELISA Kit (Enzo, Life Sciences Inc., NY, EUA), Rat Intact PTH 

ELISA kit (Immutopics, Inc., CA, EUA) e Mouse/Rat FGF-23 Intact ELISA kit 

(Immutopics, Inc., CA, EUA), respectivamente. 

Após a coleta do sangue, os rins foram perfundidos com solução de 

tampão fosfato salino (PBS, NaCl 0,15 M, tampão fosfato 0,01 M, pH 7,4). Em 

seguida, o rim direito foi removido, congelado em nitrogênio líquido e estocado 

a -80°C para análise da expressão de proteínas pela técnica de Western blotting. 

O rim esquerdo foi pesado e em seguida fixado em formalina tamponada 10% 

ou solução de methacarn e mantido nestes mesmos fixadores por um período 
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de 24 horas. Após esse período, os fixadores foram substituídos por álcool 70% 

e o tecido foi embebido em parafina e cortado em secções de 4 μm para estudos 

de histo-morfometria.  

3.5 Análise Histomorfométrica 

As amostras de tecidos renais foram desidratadas, diafanizadas e 

incluídas em parafina. Após inclusão em parafina, foram feitos cortes de 4 μm, 

que foram corados pela reação de hematoxilina-eosina (HE) para avaliação das 

lesões renais.  

Para avaliação da extensão das áreas acometidas por lesões renais, entre 

40 a 60 campos medindo 0,245 mm2 serão sequencialmente analisados. Cada 

campo foi avaliado através de escores que variam de 0 a 4, de acordo com o 

seguinte critério: 0, menos do que 5% da área apresentando edema celular, 

degeneração vacuolar, necrose e descamação; I, entre 5-25% da área com 

comprometimento; II, 25-50% da área apresentando lesões renais; III, alterações 

envolvendo entre 50-75% do campo analisado; IV, mais do que 75% da área 

analisada apresentando lesões renais. Em seguida, um escore médio para cada 

rato foi calculado [47,  48]. 

3.6 Análise da expressão proteica: Western Blotting 

 

Para a realização da técnica de Western blotting foram utilizadas as 

amostras de tecido renal dos animais, previamente congeladas em nitrogênio 

líquido e estocadas a -80°C. 
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A extração da proteína seguiu o protocolo descrito por Burnette, com 

pequenas modificações [46]. As amostras dos tecidos renais foram 

homogeneizadas (Polytron PT 10-35, Power Control Unit) em solução K-Hepes 

(20 mM Mannitol; 80 mM Hepes; 41 KOH, pH 7,5) com coquetel de inibidores de 

protease (Cocktail Protease Inhibitor, Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, 

EUA). Em seguida, foram centrifugadas a 4.000 rpm por 30 minutos a 4°C para 

remover núcleo, mitocôndrias e debris celulares. As proteínas totais foram 

quantificadas pelo método de Bradford (Bioagency). As amostras foram 

separadas de acordo com o peso molecular em minigéis SDS-PAGE (SDS-

polyacrylamide gel electrophoresis) em tampão de corrida (Tris/Glicina/SDS 

10%, pH 8,3) e a transferência para membrana de nitrocelulose foi feita com 

tampão de transferência (Tris/Glicina/metanol 20%). A membrana foi bloqueada 

com 5% de leite em pó desnatado (Molico) em TBS-T (24,2 g Tris base, 29,2 g 

NaCl, 3,36 g EDTA para 1 L de água destilada) por 1 hora. A incubação primária 

foi feita com os anticorpos anti-aquaporina 2 (Santa Cruz, Biotechnology Inc., 

CA, EUA), anti-NaPI-IIa, (Santa Cruz, Biotechnology Inc., CA, EUA) e anti-

TRPM6 (Santa Cruz, Biotechnology Inc., CA, EUA), angiotensinogênio (AGT, 

1/100), enzima conversora da angiotensina (ECA, 1/100) e α-Klotho (1/500).  em 

solução de TBS-T, overnight a 4°C. A incubação secundária foi realizada com 

anticorpos anti-goat e anti-rabbit (Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA) também 

em solução de TBS-T com 0,1% de leite desnatado. O procedimento de detecção 

foi baseado em quimioluminescência (ECL, Amersham). A normatização foi feita 

com uma nova hibridização das membranas com anticorpo anti-βactina (Sigma 

Chemical, St. Louis, MO, EUA). A semi-quantificação das proteínas foi realizada 

pelo software Image J for Windows (Image J – NIH Image). 
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3.7 Análise Estatística 

 

A análise estatística dos dados dos grupos estudados foi o One-Way 

ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. Todas as análises foram 

realizadas através do programa de estatística GraphPad Prism 5 e foram 

expressos em média ± erro padrão da média (EPM). Os valores de p<0,05 foram 

considerados significantes. 
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4. Resultados 

 
Os animais que receberam dieta depletada de vitamina D por 30 dias 

apresentaram níveis plasmáticos baixos dessa vitamina (dVD 4,3±0,4ng/ml e 

dVD+AnfB/EL 4,4±0,7ng/ml) quando comparado aos animais que receberam a 

dieta padrão no mesmo período (C 44,3±2,4ng/ml e AnfB/EL 45,4±5,2ng/ml). 

Esses resultados mostram que o modelo experimental de deficiência de vitamina 

D foi implementado com eficácia. A determinação dos níveis plasmáticos de 

vitamina D estão representados na tabela 2 e na figura 2. 

 

Figura 2 – Níveis plasmáticos de 25(OH)D. Gráfico de barras dos níveis plasmáticos de 25(OH)D de ratos 
controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B Emulsão 
Lipídica, (AnfB/EL, n=6) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica 
(dVD+AnfB/LE, n=6). Valores expressos em média ± EPM. ap<0.001 vs. C, dp<0.001 vs. dVD e gp<0.001 
vs. AnfB/EL. 

 

O peso corpóreo de todos os grupos estudados não apresentou 

diferenças significativas, lembrando que não houve diferença na ingestão entre 

os grupos (aproximadamente 25g/rato/dia) e a dieta era livre demanda e 

equitativa para todos os grupos. Em relação ao comprometimento da função 
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renal, os animais que receberam dieta deficiente em vitamina D apresentaram 

uma taxa de filtração glomerular menor quando comparado ao grupo C 

(0,79±0,02 vs.0,97±0,04 mL/min/100g).  

 

É importante ressaltar que o tratamento por si só com AnfB/EL não alterou 

a taxa de filtração glomerular quando comparado com os animais do grupo 

controle (0,99±0,06 vs. 0,97±0,04 mL/min/100 g). Os animais do grupo 

dVD+AnfB/EL apresentaram uma perda maior da função renal (0,55±0,04 

mL/min/100g), demonstrando que a deficiência da vitamina D agrava ainda mais 

a lesão renal quando somada a utilização da AnfB mesmo em emulsão lipídica. 

Os dados de peso corpóreo e da taxa de filtração glomerular estão 

representados na tabela 1 e na figura 3.  

 

 

Figura 3 - Taxa de filtração glomerular (TFG). Gráfico em barras da TFG avaliada pelo clearance de 
inulina de ratos controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam 
Anfotericina B Emulsão Lipídica, (AnfB/EL, n=7) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B 
Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). Valores expressos em média ± EPM. ap<0.001 vs. C, cp<0.05 vs. C, 
ep<0.01 vs. dVD e fp<0.05 vs. dVD e gp<0,001 vs. AnfB/EL 
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A proteinúria é um marcador sensível e aplicável para detecção precoce 

de lesão renal. Os animais do grupo dVD+AnfB/EL (12,7±1,0mg/24h) 

apresentaram maior elevação na excreção de proteínas urinárias quando 

comparados com o grupo C (7,54±0,53 mg/24h).  A proteinúria também foi maior 

no grupo dVD (13,1±0,5 mg/24h) quando comparado com o grupo C. Os animais 

do grupo AnfB/EL não apresentaram alteração na excreção de proteínas 

(9,6±0,7 mg/24h). É importante ressaltar que se avaliássemos a fração de 

excreção urinária de proteínas nos animais depletados em vitamina D que 

receberam a AnfB/EL, este grupo apresentaria um aumento dessa fração de 

excreção devido à menor filtração glomerular com consequente menor carga 

filtrada de proteína. A tabela 2 e a figura 4 demonstram a excreção urinária de 

proteínas.  

 

Figura 4 - Excreção urinária de proteína. Gráfico em barras da excreção urinária de proteínas de ratos 
controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B Emulsão 
Lipídica, (AnfB/EL, n=7) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica 
(dVD+AnfB/LE, n=9). Valores expressos em média ± EPM. ap<0.001 vs. C, ep<0.01 vs. dVD e hp<0.01 vs. 
AnfB/EL. 
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Outro marcador de disfunção renal é a concentração plasmática de ureia, 

que foi maior nos animais do grupo dVD+AnfB/EL (152±28 mg/dL) em relação 

aos animais do grupo C (49±1 mg/dL), dVD (51±4 mg/dL) e AnfB/EL (77±9 

mg/dL). Os dados referentes a uremia estão representados na tabela 2 e na 

figura 5. 

 

Figura 5 - Concentração plasmática de ureia. Gráfico em barras da concentração plasmática de ureia de 
ratos controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B 
Emulsão Lipídica, (AnfB/EL, n=7) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão 
Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). Valores expressos em média ± EPM. ap<0.001 vs. C, dp<0,001 vs. dVD, 
hp<0.01 vs. AnfB/EL. 

 

Referente à análise histológica, os grupos dVD (0,31±0,04%) e AnfB/EL 

(0,25±0,05%) não apresentaram diferença estatística em relação ao escore de 

lesão tubular renal. Entretanto, os animais dVD+AnfB/EL (0,40±0,07%) exibiram 

um aumento nesse parâmetro quando comparados aos animais do grupo C 

(0,13±0,02%). A avaliação histológica do córtex renal mostra as alterações na 

estrutura dos néfrons tais como: edema intersticial, perda da borda em escova, 

necrose tubular, achatamento das células tubulares e dilatação dos túbulos 

renais. Essas alterações sugerem que a AnfB/EL associada a deficiência de 
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vitamina D aumenta a toxicidade. A figura 6 e a tabela 3 representam os achados 

de todos os grupos experimentais em relação ao escore de lesão. 

 

Figura 6 – Escore de lesão tubular. (A) Fotomicrografias representativas de lesão tubular em ratos 
Controle, dVD, AnfB/EL e dVD+AnfB/EL. 400x. (B) Gráfico de barras do escore de lesão tubular em ratos 
controle (C, n=5), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B Emulsão 
Lipídica, (AnfB/EL, n=6) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica 
(dVD+AnfB/LE, n=6). Valores expressos em média ± EPM. cp<0.05 vs. C. 
 

 

O grupo dVD+AnfB/EL (148±5 mmHg) mostrou um maior aumento da 

PAM quando comparado aos grupos dVD (129±4 mmHg) e AnfB/EL (131±5 
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mmHg), apresentando um aumento ainda maior quando comparado ao grupo C 

(123±3 mmHg). Os dados referentes a PAM estão na tabela 1 e figura 7.  

 

Figura 7 - Pressão Arterial Média. Gráfico de barras da pressão arterial média de ratos controles (C, n=8), 
deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica, (AnfB/EL, 
n=7) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). 
Valores expressos em média ± EPM. bp<0.01 vs. C e fp<0,05 vs. dVD e ip<0,05 vs. AnfB/EL.  

 

A expressão renal dos componentes do sistema renina-angiotensina é 

dada na Figura 8. O AGT e a ECA exibiram um aumento bastante significativo 

nos grupos experimentais em relação ao controle. A aldosterona plasmática 

apresentou níveis aumentados no grupo dVD+AnfB/EL (4274±345 pg/mL) 

quando comparado aos grupos C (1465±126 pg/mL), dVD (1656±72 pg/mL) e 

AnfB/EL (3572±304 pg/mL), corroborando os dados relacionados a elevação da 

pressão arterial e demonstrando a influência da aldosterona no desenvolvimento 

da hipertensão arterial. Importante ressaltar que os animais dos grupos tratados 

com AnfB/EL exibiram um aumento ainda maior nesse parâmetro. Os dados 

referentes aos níveis de aldosterona plasmática estão representados na figura 9 

e na tabela 2. Em conjunto, estes dados confirmam um possível envolvimento 
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do RAAS no aumento da PAM em ratos com deficiência de vitamina D tratados 

com AnfB/EL.  

 

 
Figura 8 – Imunoblotting semiquantitativo do tecido renal para angiotensinogênio (AGT) e enzima 
conversora de angiotensina (ECA). (A) Análises densitométricas de amostras de ratos controle (C, n=8, 
deficientes em vitamina D (dVD, n=8), controles que receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=8) e deficientes em 
vitamina D que receberam AnfB/EL (dVD+AnfB/EL, n=8).  (B) Imunotransferências reagiram com anti-AGT 
e anti-ACE revelando uma banda de 60 kDa e 195 kDa, respectivamente. Valores expressos em média ± 
EPM. bp 0,01 vs. C; ep <0,01 vs. dVD; hp <0,01 e ip <0,05 vs. AnfB / EL 

 

 

Figura 9 – Concentração de aldosterona plasmática. Gráfico em barras da concentração de aldosterona 
plasmática de ratos controles (C, n=6), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam 
Anfotericina B Emulsão Lipídica, (AnfB/EL, n=6) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B 
Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=6). Valores expressos em média ± EPM.  ap<0.001 vs. C; dp<0.001 vs. 
dVD e ip<0.05 vs. AnfB/EL. 
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A associação da deficiência de vitamina D e o tratamento com AnfB/EL 

resultou em um aumento significativo do volume urinário (31,6±2,1mg/24h) em 

relação aos grupos estudados (C=17,63±1,1, dVD=26,0±1,3 e 

AnfB/EL=24,1±0,7mg/24h). Os grupos dVD e AnfB/EL também apresentaram 

uma elevação do volume urinário quando comparados ao grupo C. Essa 

alteração foi acompanhada de uma discreta diminuição da osmolalidade urinária 

nos grupos dVD (656±64 mOsm/kgH2O) e AnfB/EL (635±32 mOsm/kgH2O) 

quando comparados com o grupo controle (1028±89 mOsm/kgH2O). O aumento 

do volume urinário no grupo dVD+AnfB/EL vai de encontro com a diminuição 

importante da osmolalidade urinária nesse mesmo grupo (367±21 

mOsm/kgH2O). A figura 10 e a tabela 2 ilustram os dados referentes ao volume 

e osmolalidade urinários. 

 

 

Figura 10 – Volume e Osmolalidade Urinaria.  Gráfico em barras do Volume Urinário (A) e Osmolalidade 
Urinaria (B) de ratos controle (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam 
anfotericina B Emulsão Lipídica (AnfB/EL, n=7) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B 
Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). Valores expressos em média ± EPM. ap<0.001 e  bp<0.01 vs. C, 
dp<0,001e fp<0,05 vs. dVD, gp<0,001 e hp<0,01 vs. AnfB/EL.        

             

Os dados da expressão de aquaporina 2 (AQP2) no tecido renal reforçam 

os dados obtidos no que se refere ao balanço de água. A AQP2 apresentou-se 



 
 

26 
 

diminuída nos grupos dVD, AnfB/EL e dVD+AnfB/EL (75±15%, 43±2% e 46±6%, 

respectivamente) em relação aos animais do grupo C (100±3%). Os valores da 

expressão de AQP2 estão representados na figura 11 e na tabela 3. 

 

 
Figura 11 – Imunoblotting semiquantitativo do tecido renal para expressão proteica de Aquaporina 
2. (A) Densitometria das amostras de ratos controles (C, n=4), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), 
controles que receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=6) e deficientes em vitamina D que receberam AnfB/EL 
(dVD+AnfB/EL, n=6). (B) Foto ilustrativa da expressão de AQP2 e actina no tecido renal. Valores expressos 
em média ± EPM. ap < 0,001 e cp < 0,05 vs. C ; fp < 0,05 vs. dVD. 

 

          Os níveis plasmáticos de sódio e potássio não apresentaram alterações 

entre os grupos estudados. As concentrações plasmáticas de cálcio e de fósforo 

estavam reduzidas nos grupos que receberam a dieta livre de vitamina D. Esses 

resultados eram esperados, uma vez que a composição da dieta tem menor 
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concentração de cálcio e fósforo (0,4% CA e 0,4% P) em comparação com a 

dieta padrão. Os animais dos grupos dVD (6,4±0,3 mg/dL) e AnfB/EL (5,5±0,4 

mg/dL) apresentaram uma diminuição das concentrações de fósforo em relação 

ao grupo C (8,3±0,34 mg/dL), indicando que tanto a dieta depletada em vitamina 

D quanto o tratamento com AnfB/EL por si só induzem a hipofosfatemia. A 

associação da deficiência de vitamina D e o tratamento com AnfB/EL 

(4,6±0,3mg/dL) levou a uma diminuição importante na concentração plasmática 

de fósforo. 

A concentração de cálcio plasmático também foi diminuída nos animais 

deficientes em vitamina D (dVD=0,94±0,03 e dVD+AnfB/EL=0,96±0,04), 

independente do tratamento com AnfB/EL, em relação aos animais do grupo 

controle (1,21±0,03mmol/L). O grupo AnfB/EL (1,17±0,02 mmol/L) manteve seus 

índices de cálcio próximos aos do controle. Os valores referentes as 

concentrações plasmáticas dos íons sódio, potássio, fósforo e cálcio estão 

representados na tabela 2 e na figura 12. 

 

Figura 12 - Concentrações plasmáticas de fósforo e cálcio. Gráfico em barras da concentrações 
plasmáticas de fósforo (A) e cálcio (B) de ratos controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), 
controles que receberam anfotericina B Emulsão Lipídica, AnfB/EL, n=7) e deficientes em vitamina D que 
receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). ap< 0,001 vs. C , dp<0,001 e ep<0,01 vs. 
dVD, gp<0,001 e  ip<0,05 vs. AnfB/EL. 
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A excreção urinária de fósforo apresentou uma elevação nos grupos dVD 

(23,9±1,5 mg/dia), AnfB/EL (21,7±1,0 mg/dia) e dVD+AnfB/EL (20,9±1,3 mg/dia) 

em relação ao grupo C (16,8±1,4 mg/dia). Corroborando esses achados, a 

expressão do NaPI-IIa está diminuída em aproximadamente 30% no grupo que 

recebeu AnfB/EL e 40% nos animais deficientes em vitamina D que receberam 

a AnfB/EL, demonstrando que o aparecimento da hiperfosfatúria nesses animais 

está relacionada com o comprometimento do cotransportador sódio/fosfato. Os 

dados relacionados a excreção urinária de fósforo e da expressão proteica do 

NaPI-IIa estão descritos nas tabelas 2 e 3 e nas figuras 13 e 14.  

 

 

Figura 13 - Excreção Urinária de Fósforo. Gráfico em barras da excreção Urinária de Fósforo de ratos 
controles (C, n=8), deficientes em vitamina D (dVD, n=8), controles que receberam Anfotericina B Emulsão 
Lipídica, (AnfB/EL, n=8) e deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica 
(dVD+AnfB/LE, n=8). Valores expressos em média ± EPM.  bp<0.01 e cp<0,05 vs. C. 
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Figura 14 - Imunoblotting semiquantitativo do tecido renal para expressão proteica do 
cotransportador sódio/fosfato (NaPI-IIa). (A) Gráfico de barras da expressão proteica do cotransportador 
NaPI-IIa no tecido renal de ratos controles (C, n=4), deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que 
receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=6) e deficientes em vitamina D que receberam AnfB/EL (dVD+AnfB/EL, 
n=6). (B) Foto ilustrativa da expressão de TRPM6 e actina no tecido renal. Valores expressos em média ± 
EPM.  bp < 0,01 e  cp < 0,05 vs. C, fp < 0,05 vs. dVD. 
 

 

Adicionalmente, algumas alterações foram encontradas no eixo PTH-

Klotho-FGF-23. Referente à concentração plasmática de PTH intacto, os grupos 

dVD (465,8±87,1 pg/mL), AnfB/EL (400,9±58,4 pg/mL) e dVD+AnfB/EL 

(406,5±112,5 pg/mL) evidenciaram um aumento quando relacionados ao grupo 

C (86,5±11,2 pg/mL). Os níveis plasmáticos do hormônio FGF-23 exibiram uma 

redução nos grupos dVD (80,2±7,2 pg/mL) e dVD+AnfB/EL (70,8±5,0 pg/mL) 

quando comparados aos grupos C (139,7±10,6 pg/mL) e AnfB/EL (115,0±12,70 

pg/mL).  Os níveis plasmáticos de PTH intacto e FGF-23 estão representados na 

tabela 2 e na figura 15. 
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Figura 15 – Concentrações plasmáticas de PTH intacto e FGF-23. Gráfico em barras da concentrações 
plasmáticas de PTH intacto (A) e FGF-23 (B) de animais controles (C, n=8, deficientes em vitamina D (dVD, 
n=8), controles que receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=8) e deficientes em vitamina D que receberam AnfB/EL 
(dVD+AnfB/EL, n=8). Valores expressos em média± EPM.  ap < 0,001,  bp<0,01 e cp<0,05 vs. C; fp<0,05 vs. 
dVD e ip<0,05 vs. AnfB/EL. 
 

 
 

Os animais dVD (83±5%) exibiram uma importante diminuição da 

expressão proteica renal do Klotho em comparação com o grupo C (100±1%). 

Os animais AnfB/EL (62±4%) e AnfB/EL+ dVD (51±2%) também apresentaram 

uma menor e mais acentuada expressão do Klotho em comparação com os 

grupos C e dVD. Esses resultados sugerem que tanto a hipovitaminose D quanto  

o tratamento com AnfB/EL podem alterar o eixo PTH-Klotho-FGF-23, agravando 

a nefrotoxicidade. Estes dados estão representados na tabela 3 e figura 16. 
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Figura 16 – Imunoblotting semiquantitativo do tecido renal para expressão proteica de Klotho. 
Gráfico em barras da expressão proteica de Klotho (A). Foto ilustrativa da expressão de Klotho e actina no 
tecido renal (B) de animais controles (C, n=8, deficientes em vitamina D (dVD, n=8), controles que 
receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=8) e deficientes em vitamina D que receberam AnfB/EL (dVD+AnfB/EL, 
n=8). Valores expressos em média± EPM.  ap < 0,001 e cp<0,05 vs. C, dp<0,001 e  ep<0,01 vs dVD e ip<0,05 
vs. AnfB/EL. 
 

A excreção urinária de magnésio dos animais do grupo dVD+AnfB/EL 

(3,2±0,3 mg/dia) apresentou um aumento importante quando comparados aos 

demais grupos, C (1,9±0,1 mg/dia), dVD (1,8±0,1 mg/dia) e AnfB/EL (2,0±0,1 

mg/dia). Os níveis plasmáticos de magnésio foram semelhantes em todos os 

grupos estudados. Os dados referentes a concentração plasmática e excreção 

urinária de magnésio estão representados na tabela 2 e na figura 17. 
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Figura 17 - Concentração plasmática e excreção urinária de magnésio. Gráfico em barras da 
concentração plasmática (A) e excreção urinária (B) de magnésio de ratos controles (C, n=8), deficientes 
em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica, (AnfB/EL, n=7) e 
deficientes em vitamina D que receberam Anfotericina B Emulsão Lipídica (dVD+AnfB/LE, n=9). Valores 
expressos em média ± EPM. ap<0.001 vs. C , dp< 0,001 vs. dVD e gp< 0,001 vs. AnfB/EL. 

 

 

A expressão proteica do transportador de magnésio (TRPM6), apresentou 

uma diminuição nos animais dVD+AnfB/EL (49±11) no tecido renal quando 

comparados com os animais dos grupos C (100±1,7%), dVD (91±12%) e 

AnfB/EL (79±6,5%), o que indica uma relação desse cotransportador com o 

aumento da excreção de magnésio no grupo deficiente de vitamina D tratados 

com AnfB/EL. Esses dados podem ser encontrados na tabela 3 e na figura 18.  
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Figura 18 – Imunoblotting semiquantitativo do tecido renal para expressão proteica do transportador 
TRPM6. (A) Gráfico em barras da expressão proteica do TRPM6 das amostras de ratos controles (C, n=4), 
deficientes em vitamina D (dVD, n=6), controles que receberam AnfB/EL (AnfB/EL, n=6) e deficientes em 
vitamina D que receberam AnfB/EL (dVD+AnfB/EL, n=6). (B) Foto ilustrativa da expressão de TRPM6 e 
actina no tecido renal. Valores expressos em média ± EPM. bp < 0,01 vs. C, fp < 0,05 vs. dVD  e ip<0,05 vs. 
AnfB/EL. 
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5. Discussão 

 

A AnfB é a droga de escolha para o tratamento de IFI, no entanto, o seu  

uso clínico tem sido associado à toxicidade renal. Na tentativa de melhorar o 

efeito terapêutico e reduzir as reações adversas, principalmente a 

nefrotoxicidade, foram desenvolvidas formulações lipídicas [6, 26, 31]. Entre 

essas formulações, uma preparação extemporânea de emulsão lipídica de AnfB 

é uma alternativa de menor custo com benefícios semelhantes [13, 27]. Além 

disso, estudos têm mostrado uma alta prevalência de hipovitaminose D na 

população em geral, refletindo sobre um pior prognóstico em casos de injúria 

renal aguda e nefrotoxicidade induzida por drogas [40, 41, 49]. Neste estudo, 

mostramos que a associação de dVD e AnfB/EL levou ao comprometimento da 

função renal, hipertensão e defeito de concentração urinária. 

Nosso trabalho mostrou que os animais dVD apresentaram 

comprometimento da função renal, evidenciado pela diminuição da taxa de 

filtração glomerular, maior concentração urinária de ureia, hiperfosfatúria, 

hipermagnesúria, proteinúria e o aparecimento de lesão tubular discreta. É bem 

conhecido que a nefrotoxicidade induzida pela AnfB é devida a interação da 

mesma com o ergosterol, que constitui a parede celular fúngica, resultando na 

formação de poros na membrana lipídica, fluxo eletrolítico defeituoso e perda de 

viabilidade celular [12, 15, 50]. Além disso, estudos experimentais e clínicos 

relataram que o tratamento com AnfB leva à abertura de poros na membrana 

basal, alteração dos cilindros e detritos intratubulares, perda grave da borda em 

escova, vacuolização de células tubulares e protrusão de células no lúmen do 

túbulo proximal e necrose das células tubulares [51, 52]. No entanto, um estudo 
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anterior do nosso laboratório relatou que a associação de AnfB e emulsão lipídica 

reduziu eficientemente a toxicidade renal [13].  Por outro lado, nossos resultados 

também mostraram que o AnfB/EL não alterou a TFG ou a morfologia renal, 

sugerindo que a deficiência de vitamina D pode ter um papel importante no 

desenvolvimento de lesão renal em ratos com dVD + AnfB/EL. 

Em nosso estudo, os animias do grupo dVD+ AnfB/EL desenvolveram 

hipertensão, acompanhada por um notável aumento na expressão da proteína 

renal do AGT e da ECA, e níveis mais altos de aldosterona plasmática. Segundo 

Meaudre et al., a AnfB atua diretamente nas células musculares lisas vasculares, 

resultando em vasoconstrição local e subseqüente elevação da pressão arterial 

sistêmica. No entanto, os mecanismos envolvidos no surgimento da hipertensão 

em pacientes tratados com AnfB ainda não estão claros [53]. Por outro lado, é 

bem conhecido que a vitamina D é um regulador endócrino negativo do SRAA e 

a ativação inapropriada deste sistema tem sido relacionada à hipertensão [54, 

55]. Somado a isso, estudos anteriores demonstraram que o dVD regula a 

pressão arterial através de efeitos diretos no endotélio vascular, promovendo a 

hipertensão [41, 56].  Esses fatos nos faz presumir que a dVD associada ao 

tratamento com AnfB/EL possa ter exacerbado a hipertensão arterial observada 

neste grupo. 

Como esperado, os animais com dVD exibiram hipofosfatemia, 

hipocalcemia e aumento da concentração plasmática de PTH, uma vez que a 

deficiência de vitamina D diminui a absorção intestinal de cálcio, resultando em 

diminuição da concentração de cálcio e aumento da produção de PTH [40]. 

Curiosamente, o PTH mais elevado tem sido associado ao desenvolvimento de 

hipertensão devido aos seus efeitos nas células musculares lisas vasculares, 
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aumentando o tônus vascular e a pressão arterial [57, 58]. Além disso, o próprio 

tratamento com AnfB/EL levou a níveis reduzidos de fosfato plasmático e a 

associação de dVD com AnfB/EL aumentou significativamente a hipofosfatemia. 

A maior concentração plasmática de fosfato foi acompanhada de aumento da 

fosfatúria e diminuição da expressão proteica renal do cotransportador NaPi-IIa 

nos grupos AnfB/EL e dVD + AnfB/EL, caracterizando uma lesão tubular 

proximal. É importante salientar que o PTH também induz fosfatúria e o 

tratamento com calcitriol diminui a excreção urinária de fósforo em um modelo 

de rato experimental, indicando que a vitamina D pode estimular o transporte 

renal de fosfato [59, 60]. 

Além disso, Razzaque et al. relataram que, além do PTH e do calcitriol, 

o FGF-23 pode direta ou indiretamente diminuir a atividade do cotransportador 

renal NaPI-IIa, levando à redução da reabsorção de fosfato [61]. Em nosso 

estudo, verificamos níveis reduzidos de FGF-23 nos animais dVD e dVD + 

AnfB/EL, compatível com resultado descrito por Rodriguez-Ortiz e cols em um 

trabalho que avaliou os fatores envolvidos na regulação do FGF-23 [62]. Embora 

o FGF-23 seja um biomarcador precoce no desenvolvimento da doença renal 

crônica (DRC), tal decréscimo nos seus níveis se justificaria como resposta 

compensatória, a fim de restaurar os níveis de vitamina D e o efeito hiperfosfórico  

[45]. 

Corroborando os nossos achados, estudos experimentais prévios 

mostraram que ratos sob progressão de hipovitaminose D e DRC também 

apresentaram níveis mais baixos de FGF-23 [36, 41]. Estudos recentes sugerem 

a relação entre o eixo fosfato e FGF-23/Klotho. A expressão proteica de klotho 

está relacionado ao processo de envelhecimento prematuro  e sua deficiência é 
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considerada o precursor de desordens minerais associadas à DRC [61, 63, 64]. 

Os animais com hipovitaminose D exibiram uma ligeira diminuição da expressão 

renal do kloto em comparação com  todos os grupos, em especial, pelo grupo 

controle. Surpreendentemente, os ratos tratados com AnfB/EL também 

mostraram uma menor expressão de proteína renal de Klotho em comparação 

com os grupos Controle e dVD. Esses resultados apontam que a associação da 

hipovitaminose D com  o tratamento com AnfB/EL exacerbou a deficiência de 

Klotho. Em conjunto, estes resultados indicam que podem alterar o eixo PTH-

Klotho/FGF-23, agravando a nefrotoxicidade induzida pela AnfB/EL [61, 62, 64, 

65].  

A hipomagnesemia e a perda renal de magnésio estão bastante 

associadas ao uso da AnfB convencional do que com as formulações lipídicas, 

devido a uma alteração tubular na reabsorção de magnésio [10, 66]. Apoiando 

esses dados previamente mostrados, nossa formulação lipídica de AnfB não 

alterou a excreção urinária de magnésio. No entanto, a associação de dVD e 

AnfB/EL levou à hipermagnesúria. A perda renal de magnésio pode ser causada 

por poliúria ou defeito de reabsorção tubular [67]. A maior excreção urinária de 

magnésio foi acompanhada pela redução da expressão da proteína renal de 

TRPM6 em ratos AnfB/EL. O transportador responsável pela regulação e 

reabsorção do magnésio é o TRPM6, que está presente no lúmen do túbulo 

contornado distal [66-68]. Em nosso estudo, o dVD possivelmente desempenhou 

um papel importante no manejo do magnésio no túbulo renal e no aparecimento 

de hipermagnesúria em animais dVD e AnfB/EL. 

Está bem estabelecido que tanto a dVD como o AnfB/EL levaram a um 

prejuizo da capacidade de concentração renal, evidenciada por maior volume 
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urinário em 24h e diminuição da osmolalidade urinária [13, 47]. De fato, nossos 

resultados mostraram que os grupos dVD  e AnfB/EL exibiram aumento do 

volume de urina em 24h  e diminuição da osmolalidade urinária em comparação 

com o controle. Somado a isso, a expressão da proteína renal de AQP2 foi 

diminuída em ratos com dVD  e AnfB/EL em comparação com o controle. É 

conhecido que a AnfB inibe a via estimulatória de sinalização do receptor de 

arginina vasopressina/vasopressina tipo 2 (AVP/V2R), que é responsável pela 

permeabilidade da água na região medular interna do ducto coletor [69-71], 

resultando em diminuição da reabsorção de água via AQP2 no ducto coletor do 

rim [69, 70]. A combinação de dVD  e AnfB/EL resultou em uma poliúria mais 

severa associada à menor expressão protéica de AQP2, sugerindo que o dVD  

pode ter exacerbado o defeito de concentração renal na toxicidade renal induzida 

por AnfB/EL. 

Adicionalmente aos dados de função renal, os animais deficientes em 

vitamina D apresentaram aumento na excreção urinária de proteínas. Estudos 

clínicos e experimentais apontam uma relação entre proteinúria e deficiência de 

vitamina D. Garsen et al. sugerem que a suplementação de vitamina D reduz a 

perda de podócitos e a proteinúria in vitro e in vivo [12, 44, 72]. Grays et al. 

demonstram que o tratamento com anfotericina B leva a uremia e esse aumento 

da toxicidade renal pode ser atribuído à incapacidade de manter os gradientes 

de ureia no segmento distal do néfron [73]. Os animais que receberam a AnfB/EL 

não apresentaram alterações nesse parâmetro, indicando que a solubilização da 

droga à emulsão lipídica foi eficaz na redução da nefrotoxicidade. Berdichevski 

et al. demonstraram que o tratamento com AnfB convencional eleva 

significativamente a concentração de ureia plasmática e a razão 
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proteína/creatinina [12]. Portanto, a associação da deficiência de vitamina D e o 

tratamento com AnfB/EL leva ao aparecimento de proteinúria e ao aumento da 

uremia, demonstrando maior comprometimento da função renal neste grupo.  

Os animais que receberam a dieta depletada em vitamina D apresentaram 

hipofosfatemia e hipocalcemia. Essas alterações já eram esperadas uma vez 

que a dieta oferecida continha níveis reduzidos de cálcio e fósforo em relação a 

dieta padrão. Adicionalmente, a regulação e excreção de cálcio está associada 

ao PTH e a vitamina D (1,25-di-hidroxicolecalciferol). O PTH controla a secreção 

plasmática de Ca aumentando sua reabsorção no osso, liberando o Ca no 

sangue, aumentando sua reabsorção nos túbulos renais e promovendo a 

ativação da vitamina D que aumenta a reabsorção intestinal de Ca. A baixa 

concentração de cálcio circulante estimula a secreção do PTH. A hipocalcemia 

é detectada pelos receptores sensíveis de cálcio nas células principais das 

paratireoides que estimulam a produção de PTH que, por sua vez, retira cálcio 

dos ossos. O aumento do PTH ativa a 1α-hidroxilase renal, aumentando os níveis 

de calcitriol circulante [58, 74, 75].  

Em resumo, nossos resultados demonstram que a deficiência de vitamina 

D é um fator indutor de nefrotoxicidade associado ao tratamento com AnfB/EL, 

possivelmente devido ao comprometimento da função renal acompanhada de 

lesão tubular, aparecimento de hipertensão, alterações no eixo de sinalização 

PTH-Klotho-FGF-23 e disfunção do balanço hídrico. Vale a pena mencionar que 

uma preparação interna de emulsão lipídica de AnfB preserva propriedades 

terapêuticas e não é tão cara quanto as formulações lipídicas farmacêuticas. 

Dessa forma, é importante o monitoramento dos níveis de vitamina D tanto em 

pacientes que fazem uso da AnfB convencional como daqueles que utilizam as 
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formulações lipídicas. Mais estudos devem ser realizados com o propósito de 

compreender os mecanismos que relacionam a hipovitaminose D com a 

nefrotoxicidade da AnfB/EL, a fim de garantir um melhor prognóstico no 

desenvolvimento de doenças renais. 
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6. Conclusão 
 

A partir do estudo realizado podemos concluir que a deficiência de 

vitamina D agrava a nefrotoxicidade da AnfB. Isso tudo é evidenciado pela a 

injúria renal aguda, diminuição da taxa de filtração glomerular, lesão tubular 

discreta, disfunção do balanço hídrico, hipertensão com alteração do SRAA e 

alteração do eixo PTH-Klotho/FGF23. Além disso, a AnfB/EL preparação interna 

é menos dispendiosa, reduz eficientemente a nefrotoxicidade da AnfB e  

preserva sua atividade antifúngica. Deste modo, é essencial monitorar os níveis 

de vitamina D em ambos os pacientes tratados com formulações convencionais 

ou lipídicas de AnfB, a fim de garantir um melhor prognóstico no desenvolvimento 

de doenças renais. 
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7. Anexos 
 

Tabela 1 – Peso corporal, parâmetros funcionais e hemodinâmicos 

 C dVD AnfB/EL dVD+AnfB/EL 

PC 340±7 356±9 332±5 340±5 

Cin 0,97±0,04 0,79±0,02c 0,99±0,06f 0,55±0,04aeg 

PAM 123±3 130±4 131±5 148±5bfi 

PC, peso corpóreo (g); Cin, clearance de inulina (mL/min/100g); PAM, pressão arterial média 
(mmHg);. Valores expressos em média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. C; ep<0,01 e 
fp<0,05 vs. dVD; gp<0,001, hp<0,01 e ip<0,05 vs. AnfB/EL 
 
 
 
Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos 

 C dVD AnfB/EL dVD+AnfB/EL 

25(OH)D 44,3±2,4 4,3±0,4a 45,5±5,2d 4,4±0,7ag 

Aldosterona  1465±125 1656±72 3572±304ad 4274±345adi 

PTH intacto 86,5±11,2 465,8±87,1b 400,9±58,4b 406,5±112,5c 

FGF23 139,4±10,6 80,2±7,2a 115,0±12,7f 70,8±5,0ai 

Ureia 49±1 51±4 77±9 152±28adh 

PNa 138±1 139±1 141±1 140±1 

PK 4,5±0,1 4,7±0,1 4,1±0,3 4,4±0,1 

PCa 1,20±0,02 0,94±0,03a 1,17±0,02d 0,96±0,04ag 

PP 8,3±0,3 6,4±0,3a 5,5±0,4a 4,6±0,3aeh 

PMg 2,01±0,03 1,98±0,06 1,85±0,04 1,99±0,03 

VU 17±1 26±1b 24±1b 32±2afh 

UOsm 1028±89 656±64a 635±32a 367±21adg 

UPV 16,8±1,4 23,9±1,5b 21,7±1,0c 20,9±1,3c 

UMgV 1,9±0,2 1,8±0,1 2,0±0,1 3,2±0,3adg 

UProtV 7,5±0,5 13,1±0,5a 9,6±0,7e 12,7±1,0ah 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D (ng/mL); Aldosterona plasmática (pg/mL); PTH intacto plasmático 
(pg/mL); FGF23 (pg/mL); Ureia (mg/dL); PNa, concentração plasmática de sódio (mmol/L); PK, 
concentração plasmática de potássio (mmol/L); PCa, concentração plasmática de cálcio (mmol/L); 
PP, concentração plasmática de fósforo (mg/dL), PMg, concentração plasmática de magnésio 
(mg/dL), VU, volume urinário (mL); UOsm, osmolalidade urinária (mOsm/kg/H2O), UPV, excreção 
urinária de fósforo (mg/dia); UMgV, excreção urinária de magnésio (mg/dia); UProtV, proteinúria 
(mg/dia). Valores expressos em média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. C; dp<0,001, 
ep<0,01 e fp<0,05 vs. dVD; gp<0,001, hp<0,01 e ip<0,05 vs. AnfB/EL. 
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Tabela 3 – Avaliação da expressão proteica no tecido renal e análise histo-morfológica 

 C dVD AnfB/EL dVD+AnfB/EL 

AQP2 100±3 75±16c 43±2af 46±6af 

NPT2 100±2 87±10 68±11c 57±6bf 

TRPM6 100±2 91±12 79±6 49±11bfi 

AGT 100±2% 105±9% 121±15% 163±6%beh 

ECA 100±4% 98±11% 141±28% 258±40%bei 

Klotho 100±1% 83±5%c 62±4%ae 51±2adi 

ELT 0,13±0,02 0,31±0,04 0,25±0,05 0,40±0,07c 

AQP2, expressão proteica de aquaporina 2 no tecido renal (%); NPT2, expressão proteica do 
cotransportador sódio/fosfato tipo 2 no tecido renal (%); TRPM6, expressão proteica do 
transportador de magnésio tipo 6 no tecido renal (%); AGT, expressão proteica do 
angiotensinogênio no tecido renal (%); ECA, enzima conversora de angiotensina no tecido renal 
(%); Klotho, fração renal do Kloto(%);  ELT, escore de lesão tubular (%). Valores expressos em 
média ± EPM. ap<0,001, bp<0,01 e cp<0,05 vs. C; dp<0,001, ep<0,01 e fp<0,05 vs. dVD; gp<0,001, 
hp<0,01 e ip<0,05 vs. AnfB/EL. 
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Abstract 

Invasive fungal infections (IFI) have been considered a worldwide serious health problem 

and represent a significant cause of morbidity and mortality. Amphotericin B (AmB) is the drug of 

choice for IFI treatment and has been used for more than 30 years.  Despite its efficacy, clinical 

use of AmB has been associated with renal toxicity. The increasing number of high-risk patients 

has enabled the development of modified AmBs in order to reduce nephrotoxicity. Among these 

formulations, an extemporaneous lipid emulsion preparation of AmB (AmB/LE) is a lower cost 

alternative with similar benefits. Besides the prevalence of low levels of vitamin D in general 

population, studies have been shown that hypovitaminosis D may hasten the progression of 

kidney disease and reflect on a worse prognosis in cases of acute kidney injury and drug-induced 

nephrotoxicity. In view of the high worldwide incidence of hypovitaminosis D, the aim of this study 

was to investigate whether vitamin D deficiency may induce AmB/LE-related nephrotoxicity. 

Wistar rats were divided into four groups: control, received a standard diet for 34 days; AmB/LE, 

received a standard diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) intraperitoneally in the last 4 days; 

VDD, received a vitamin D-free diet for 34 days; and VDD+AmB/LE, received a vitamin D-free 

diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) intraperitoneally in the last 4 days. At the end of the 

protocol, animals were euthanized and blood, urine and renal tissue samples were collected in 

order to evaluate the effects of the drug on renal function and morphology. Association of AmB/LE 

and vitamin D deficiency led to impaired renal function, hypertension and urinary concentrating 

defect. Hence, it is important to monitor vitamin D levels in AmB/LE treated patients, since vitamin 

D deficiency induces AmB/LE nephrotoxicity. 

 

Author Summary 

 Amphotericin B (AmB) is the treatment of choice for systemic fungal infections. Despite 

its efficacy, clinical use of AmB has been associated with renal toxicity. In an attempt to improve 

the therapeutic effect and to reduce adverse reactions, lipid formulations of AmB were developed. 

Among these formulations, an in-house lipid emulsion preparation of AmB (AmB/LE) is a lower 

cost alternative with similar benefits. Furthermore, vitamin D is an essential nutrient for the 
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regulation of several physiological activities. Hence, vitamin D deficiency or insufficiency can 

contribute to the progression of diseases and increase the risk of chronic illnesses as well. 

Nowadays, VDD is a health problem worldwide and its prevalence in general population is high, 

including the sunny and industrialized countries, where vitamin D supplementation has been 

successfully implemented. Thus, it is essential to monitor vitamin D levels in both patients treated 

with conventional or lipid formulations of AmB in order to ensure a better prognosis in the 

development of renal diseases.  

 

Introduction 

Amphotericin B (AmB) is a macrolide polyene antibiotic frequently used for the treatment 

of invasive fungal infections (IFI) based on its broad-spectrum antifungal activity [1,2]. Despite its 

effectiveness in clinical trials, conventional AmB use is hampered by several adverse reactions 

and significant incidence of nephrotoxicity. Typically, AMB administration results in reduction of 

the glomerular filtration rate, due to renal vasoconstriction, and tubular dysfunction caused by 

direct interaction of the AmB with tubular cell membranes, leading to defective proximal and distal 

electrolyte reabsorption [3-5]. In order to reduce renal toxicity and improve both tolerability and 

efficacy, conventional AmB has been incorporated into phospholipid vesicles resulting in high-

cost agents to resource-limited health centers [5,6]. Alternatively, studies have reported a lower 

cost in-house preparation of AmB as an extemporaneous lipid emulsion (AmB/LE), reducing side 

effects and preserving therapeutic properties [4,6].  

It is well known that vitamin D deficiency (VDD) is a public health problem, affecting 

different regions of the world including sunny countries [7,8]. Epidemiological data indicate that 

low 25(OH)D levels may be partly responsible for several pathological processes, such as renin-

angiotensin system activation and pro-inflammatory effects. In addition, hypovitaminosis D has 

been associated with the arising of hypertension, development of cardiovascular disease, 

diabetes mellitus and the aggravation of chronic kidney disease (CKD) [9-11]. These effects could 

also reflect on a worse prognosis in cases of acute kidney injury (AKI) [12,13] and drug-induced 

nephrotoxicity [14].  
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In view of the high worldwide incidence of hypovitaminosis D, the aim of this study was 

to investigate whether vitamin D deficiency may induce AmB/LE-related nephrotoxicity. 

 

Methods 

The experimental procedures were developed in strict conformity with local institutional 

guidelines and with well-established international standards for manipulation and care of 

laboratory animals (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals – NCBI – NIH), approved 

by the local research ethics committee (CEUA-HCFMUSP, process no. 134/15). All surgeries 

were performed under appropriate anesthesia, and all efforts were made to minimize suffering.  

 

Animals and experimental protocol. Forty-eight male Wistar rats (Rattus novergicus), 

weighing 200–250 g, were obtained from the animal facilities of the University of Sao Paulo 

School of Medicine, housed in standard cages, and given ad libitum access to tap water and 

commercial rodent chow, standard or vitamin D-free, both obtained from MP Biomedicals (Irvine, 

CA, USA). Rats were randomly divided into four groups: Control (n=12), received a standard diet 

for 34 days; AmB/LE (n=12), received a standard diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) 

intraperitoneally in the last 4 days; VDD (n=12), received a vitamin D-free diet for 34 days; and 

VDD+AmB/LE (n=12), received a vitamin D-free diet for 34 days and AmB/LE (5mg/kg/day) 

intraperitoneally in the last 4 days. The dose of AmB/LE was based on a previous study from our 

laboratory [4]. AmB and lipid emulsion (soy oil 200mg/mL, glycerol 25 mg/mL, egg lecithin 12 

mg/mL - Lipovenos®, Fresenius, Graz, Austria) were kindly provided by Hospital das Clinicas da 

Universidade de Sao Paulo and Fresenius, respectively. 

 

Metabolic cage studies and analysis of urine samples. At the end of the protocol, rats 

were allocated in metabolic cages (one rat per cage), maintained on a 12-h light/dark cycle and 

given free access to tap water. The animals were acclimated to the housing conditions for 1 day 

before the experimental procedures. Twenty-four hour urine samples were collected. Urine 

concentrations of phosphorus, magnesium and protein were measured by a colorimetric system 

using commercial kits (Labtest Diagnostica, Lagoa Santa/MG, Brazil). Urinary excretions of 
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phosphorus (UPV), magnesium (UMgV) and protein (UProtV) were determined. We determined 

urine osmolality (UOsm) with a freezing‐point osmometer (model 3D3; Advanced Instruments, 

Norwood, MA).  

 

Glomerular filtration rate. To determine glomerular filtration rate (GFR), inulin clearance 

studies were conducted at the end of the protocol. On day 35, the animals were anesthetized with 

sodium thiopental (50 mg/Kg BW) and placed on a temperature-regulated surgical table. The 

trachea was cannulated (PE-240 catheter) and spontaneous breathing was maintained. The 

jugular vein was cannulated (PE-60 catheter) for infusion of inulin and fluids. To monitor mean 

arterial pressure (MAP) and collect blood samples, the right carotid artery was catheterized with 

a PE-50 catheter. We assessed MAP with a data acquisition system (MP100; Biopac Systems, 

Santa Barbara, CA). To collect urine samples, the urinary bladder was cannulated (PE-240 

catheter) by suprapubic incision. After completion of the cannulation surgical procedure, a loading 

dose of inulin (100 mg/Kg BW diluted in 1 mL of 0.9% saline) was administered through the jugular 

vein. Subsequently, a constant infusion of inulin (10 mg/kg BW in 0.9% saline) was started and 

continued at 0.04 mL/min throughout the whole experiment. Three urine samples were collected 

at 30-min intervals. Blood samples were obtained at the beginning and at the end of the 

experiment. Inulin clearance values represent the mean of three periods. Blood and urine inulin 

were determined by the anthrone method, and the GFR data is expressed as ml/min/100g BW 

[12]. 

Biochemical Parameters. To assess plasma levels of 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D], 

parathormone (PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF-23), aldosterone, urea, sodium (PNa), 

potassium (PK), phosphate (PP), calcium (PCa) and magnesium (PMg), we collected blood samples 

after the clearance studies. We assessed 25(OH)D, PTH, FGF-23 and aldosterone by enzyme-

linked immunosorbent (ELISA) using commercial kits: 25-Hydroxyvitamin D (ALPCO, Salem, 

NH); Rat Intact PTH and Mouse/Rat Intact FGF-23 (Immutopics, Inc., San Clemente, CA); and 

Aldosterone (Enzo Life Sciences, Farmingdale, NY). PNa and PK were determined with specific 

electrodes (AVL9140 Electrolyte Analyzer, Roche Diagnostics, Risch-Rotkreuz, Switzerland). PP, 

PCa and PMg were evaluated by colorimetric assay (Labtest Diagnostica, Lagoa Santa/MG, Brazil). 

 

https://www.google.com/search?q=Rotkreuz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MI83zbJUAjPTynMKC7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYLyS7KLUkurAAlFpEVPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiWg-iUmbbgAhURAtQKHenuBloQmxMoATAXegQIBRAH
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Tissue Sample Preparation. After the clearance experiment, we perfused kidneys with 

phosphate-buffered solution (PBS, pH 7.4). Fragments of right kidneys were frozen in liquid 

nitrogen and stored at −80°C for western blotting experiments. Fragments of left kidneys were 

fixed in methacarn solution (60% methanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic acid) for 24 h and 

in 70% alcohol thereafter. Kidney blocks were embedded in paraffin and cut into 4-μm sections 

for histology. 

 

Total Protein Isolation. Kidney samples were homogenized in ice-cold isolation solution 

(200 mM mannitol, 80 mM HEPES and 41 mM KOH, pH 7.5) containing a protease inhibitor 

cocktail (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO) in a homogenizer (PT 10/35; Brinkmann 

Instruments, Westbury, NY). Homogenates were centrifuged at 4000 x rpm for 30 min at 4°C to 

remove nuclei and cell debris. Supernatants were isolated, and protein was quantified by Bradford 

assay (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). 

 

Western Blot Assays. For western blot analysis, 25 µg or 100 μg of total kidney protein 

were separated on 8%, 10% or 12% SDS-polyacrylamide minigels by electrophoresis [15]. After 

transfer by electroelution to PVDF membranes (GE Healthcare Limited, Little Chalfont, UK), blots 

were blocked for 1 h with 5% nonfat dry milk in Tris-buffered saline solution. Blots were then 

incubated overnight with primary antibodies for: Aquaporin 2 (AQP2, 1/1000), Sodium/phosphate 

cotransport type IIa (NaPi-IIa, 1/200), magnesium channel (TRPM6, 1/200), angiotensinogen 

(AGT, 1/100), angiotensin converting enzyme (ACE, 1/100) and α-Klotho (1/500). Primary 

antibodies were obtained from Santa Cruz (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA). The 

labeling was visualized with horseradish peroxidase-conjugated secondary antibody (anti-rabbit, 

1:2000, or anti-goat, 1:10000; Sigma Chemical, St. Louis, MO) and enhanced 

chemiluminescence (ECL) detection (GE Healthcare Limited, Little Chalfont, UK). Kidney protein 

levels were further analyzed with a gel documentation system (Alliance 4.2; Uvitec, Cambridge, 

UK) and the software Image J for Windows (Image J–NIH Image). We used densitometry to 

quantitatively analyze the protein levels, normalizing the bands to actin expression (anti β-actin, 

Sigma Chemical, St. Louis, MO). 
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Light Microscopy. Four-mm histological sections of renal tissue were stained with 

hematoxylin-eosin and examined under light microscope. For the evaluation of renal damage, 

40–60 grid fields (x400 magnification) measuring 0.245 mm2 were evaluated by graded scores 

according to the following criteria: (0), less than 5% of the field showing tubular epithelial swelling, 

vacuolar degeneration, necrosis, and desquamation; (I), 5–25% of the field presenting renal 

lesions; (II), involvement of 25–50% with renal damage; (III), 50–75% of damaged area; and (IV), 

more that 75% of the grid field presenting renal lesions. The morphometric examination was 

blinded to minimize observer bias, i.e. the observer was unaware of the treatment group from 

which the tissue originated. The mean score for each rat and the mean score for each group were 

calculated [13,16]. 

 

Statistical Analysis. All quantitative data were expressed as mean ± SEM (standard 

error of the mean). Differences among groups were analyzed with GraphPad Prism 5.0 software 

(GraphPad Software, La Jolla, CA) by one-way analysis of variance followed by the Student-

Newman-Keuls test. Values of p < 0.05 were considered statistically significant. 

 

Results 

As aforementioned, rats were maintained on a standard or a free-vitamin D diet for 34 

days. At the end of the experimental period, VDD animals had lower levels of 25(OH)D compared 

to Control, demonstrating that vitamin D deficiency model was successfully achieved. 

Furthermore, it is important to highlight that AmB/LE treatment itself did not modify vitamin D 

levels (Table 1).  

Table 1. Plasma levels of vitamin D, aldosterone, PTH and FGF-23  at the end of the experimental 
protocol determined in Control rats, vitamin D deficient rats (VDD), rats treated with AmB/LE 5 
mg/kg/day (AmB/LE), and vitamin D deficient rats treated with AmB/LE (5 mg/kg/day). 

 Control VDD AmB/LE VDD+AmB/LE 

25(OH)D (ng/mL) 44.3±2.4 4.3±0.4a 45.4±5.2d 4.4±0.7ag 

Aldosterone (pg/mL) 1465±125 1656±72 3572±304ad 4274±345adi 

PTH (pg/mL) 86.5±11.2 465.8±87.1b 400.9±58.4b 406.5±112.5c 

FGF-23 (pg/mL) 139.4±10.6 80.2±7.2a 115.0±12.7f 70.8±5.0ai 

25(OH)D, 25-hydroxyvitamin D; Aldosterone, plasma aldosterone; PTH, plasma intact; FGF-23. Values are 
mean ± SEM.  ap<0.001, bp<0.01 and cp<0.05 vs. Control; dp<0.001 and fp<0.05 vs. VDD; gp<0.001 and 
ip<0.05 vs. AmB/LE. 



 
 

IX 
 

We did not observe any difference in body weight (BW) among the groups (Table 2), 

since all rats exhibited similar food ingestion, approximately 25 g/day. VDD rats exhibited a slight 

decrease in GFR, evidenced by diminished inulin clearance compared to Control. Animals treated 

with AmB/LE did not show significant changes in GFR compared to Control. However, 

VDD+AmB/LE group presented significantly impaired renal function compared to all experimental 

groups, suggesting that vitamin D deficiency may be crucial for the development of AmB-induced 

renal injury (Table 2). Corroborating data previously described, plasma urea concentration was 

higher in VDD+ AmB/LE animals compared to Control, VDD and AmB (Table 3). Another marker 

of renal impairment is proteinuria. VDD and VDD+AmB/LE groups presented increased urinary 

protein excretion compared to Control and AmB/LE (Table 3).  

 

Table 2.  Body weight, renal function and hemodynamic parameters at the end of the 
experimental protocol determined in Control rats, vitamin D deficient rats (VDD), rats treated with 
AmB/LE 5 mg/kg/day (AmB/LE), and vitamin D deficient rats treated with AmB/LE (5 mg/kg/day). 

 Control VDD AmB/LE VDD+AmB/LE 

BW (g) 340±7 356±9 332±5 340±5 

GFR (mL/min/100g) 0.97±0.04 0.79±0.02c 0.99±0.06f 0.55±0.04aeg 

MAP (mmHg) 123±3 130±4 131±5 148±5bfi 

BW, body weight, GFR, inulin clearance; MAP, mean arterial pressure. Values are mean ± SEM.  ap<0.001, 
bp<0.01 and cp<0.05 vs. Control; ep<0.01 and  fp<0.05 vs. VDD; gp<0.001 and ip<0.05 vs. AmB/LE. 

 

Table 3. Biochemical parameters at the end of the experimental protocol determined in Control 
rats, vitamin D deficient rats (VDD), rats treated with AmB/LE 5 mg/kg/day (AmB/LE), and vitamin 
D deficient rats treated with AmB/LE (5 mg/kg/day). 

 Control VDD AmB/LE VDD+AmB/LE 

PNa (mmol/L) 138±1 139±1 141±1 140±1 

PK (mmol/L) 4.5±0.1 4.7±0.1 4.1±0.3 4.4±0.1 

PCa (mmol/L) 1.20±0.02 0.94±0.03a 1.17±0.02d 0.96±0.04ag 

PP (mg/dL) 8.3±0.3 6.4±0.3a 5.5±0.4a 4.6±0.3aei 

PMg (mg/dL) 2.01±0.03 1.98±0.06 1.85±0.04 1.99±0.03 

PUr  (mg/dL) 49±1 51±4 77±9 152±28adh 

UPV (mg/day) 16.8±1.4 23.9±1.5b 21.7±1.0c 20.9±1.3c 

UMgV (mg/day) 1.9±0.2 1.8±0.1 2.0±0.1 3.2±0.3adg 

UV (mL) 17±1 26±1b 24±1b 32±2afh 

UOsm (mOsm/kg/H2O) 1028±89 656±64a 635±32a 367±21adg 

UProtV (mg/day) 7.5±0.5 13.1±0.5a 9.6±0.7e 12.7±1.0ah 

PNa, plasma sodium concentration; PK, Plasma potassium concentration; PCa, plasma calcium concentration; 
PP, plasma phosphate concentration, PMg, plasma magnesium concentration, PUr, plasma urea concentration, 
UPV; urine excretion of phosphorus; UMgV, urine excretion of magnesium; UV, urinary volume; UOsm, urinary 
osmolality; UProtV, proteinuria (mg/dia). Values are mean ± SEM.  ap<0.001, bp<0.01 and cp<0.05 vs. Control; 
dp<0.001, ep<0.01 and  fp<0.05 vs. VDD; gp<0.001, hp<0.01 and ip<0.05 vs. AmB/LE. 
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Our histological study revealed that both VDD (0.31±0.04) and AmB/LE (0.25±0.05) 

groups did not show significant renal tubular injury compared to Control (0.13±0.02). Vitamin D 

deficient rats treated with AmB/LE (0.40±0.08) exhibited higher tubular injury score compared to 

all experimental groups. VDD+AmB/LE histological alterations included areas of denuded 

basement membrane, tubular cell necrosis, flattening of proximal tubular cells with brush border 

loss and tubular atrophy or dilatation. It is important to point out that these alterations were focal 

and slight. However, the development of tubular injury may indicate that vitamin D deficiency 

could be responsible for the nephrotoxic effects of AmB/LE (Fig 1). 

 

Fig 1. Tubular injury score. (A) Representative photomicrographs of tubular injury in 

Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE rats. Magnification, 400x. (B) Bar graph of tubular 

injury score. Data are mean ± SEM. cp<0.05 vs. Control. (VDD, vitamin D deficiency; AmB/LE, 

Amphotericin B lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency + Amphotericin B lipid 

emulsion). 

 

In addition to impaired renal function, VDD+AmB/LE animals also presented higher MAP 

compared to groups C, VDD and AmB/LE (Table 2). Supporting data above-mentioned, renal 

protein expression of AGT (163±6%) and ACE (258±40%) were higher in VDD+AmB/LE animals 

compared to Control (100±2% for AGT and 100±4% for ACE), VDD (105±9% for AGT and 

98±11% for ACE) and AmB/LE (121±15% for AGT and 141±28% for ACE) groups (Fig 2). 

Furthermore, both groups treated with AmB/LE showed higher plasma aldosterone concentration. 

However, VDD+AmB/LE animals exhibited an even greater increase in this parameter compared 

to Control, VDD and AmB/LE (Table 1). Altogether, these data suggest a possible involvement of 

the Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) in the arising of hypertension in 

VDD+AmB/LE rats. 

 

Fig 2. Semiquantitative immunoblotting of kidney fractions for angiotensinogen 

(AGT) and angiotensin converting enzyme (ACE). (A) Densitometric analyzes of samples from 
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Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE rats. (B) Immunoblots reacted with anti-AGT and anti-

ACE revealing a 60 kDa and 195 kDa bands, respectively. Data are mean ± SEM. bp<0.01 vs. 

Control; ep<0.01 vs. VDD; hp<0.01 and ip<0.05 vs. AmB/LE. (VDD, vitamin D deficiency; AmB/LE, 

Amphotericin B lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency + Amphotericin B lipid 

emulsion). 

Plasma levels of sodium and potassium did not change among the experimental groups 

(Table 3). As expected, plasma phosphate and calcium concentrations were lower in VDD groups, 

since diet composition has lower concentrations of calcium and phosphorus (0.4% Ca and 0.4% 

P) compared to standard diet. Treatment with AmB/LE alone also led to decreased plasma 

phosphate levels. Combination of VDD and AmB/LE aggravated hypophosphatemia (Table 3).  

Proximal tubule function was impaired in VDD, AmB/LE and AmB/LE groups compared 

to Control, evidenced by higher urinary excretion of phosphorus (Table 3). In addition, renal 

protein expression of NaPi-IIa was diminished by approximately 30% in AmB/LE animals and 

40% in VDD+AmB/LE rats compared to Control, indicating that hyperphosphaturia is possibly 

related to lower sodium/phosphate cotransporter expression (Fig 3). Moreover, VDD, AmB/LE 

and VDD+AmB/LE groups presented an increased plasma PTH concentration compared to 

Control (Table 1). The evaluation of plasma concentration of FGF-23 revealed lower levels of this 

hormone in vitamin D deficient rats compared to Control and AmB/LE groups (Table 1). In order 

to further investigate PTH-Klotho-FGF-23 axis, we determined renal protein expression of α-

Klotho. α-Klotho protein expression was significantly reduced in VDD (83±5%), AmB/LE (62±4%) 

and VDD+AmB/LE (51±2%) groups compared to Control (100±1%) (Fig 4). Our results showed 

that not only VDD but also AMB/LE led to substantial changes in PTH-Klotho-FGF-23 axis, 

suggesting that such imbalance may contribute to the progression of AmB/LE-induced 

nephrotoxicity. 

 

Fig 3. Semiquantitative immunoblotting of kidney fractions for NaPi-IIa transporter. 

(A) Densitometric analyzes of samples from Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE rats. (B) 

Immunoblots reacted with anti-NaPi-IIa revealing a 83 kDa band. Data are mean ± SEM. bp<0.01 
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and cp<0.05 vs. Control; fp<0.05 vs. VDD (VDD, vitamin D deficiency; AmB/LE, Amphotericin B 

lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency + Amphotericin B lipid emulsion). 

 

Fig 4. Semiquantitative immunoblotting of kidney fractions for Klotho. (A) 

Densitometric analyzes of samples from Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE rats. (B) 

Immunoblots reacted with anti-α-Klotho revealing a 130 kDa band. Data are mean ± SEM.  

ap<0.001 and cp<0.05 vs. Control; dp<0.001 and ep<0.01 vs. VDD; ip<0.05 vs. AmB/LE (VDD, 

vitamin D deficiency; AmB/LE, Amphotericin B lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency 

+ Amphotericin B lipid emulsion). 

 

Plasma magnesium concentration did not change among the experimental groups (Table 

3). Nevertheless, vitamin D deficient animals treated with AmB/LE exhibited higher urine excretion 

of magnesium compared to Control, VDD and AmB/LE (Table 3). Likewise, only VDD+AmB/LE 

rats (49±11%) showed significant lower renal protein expression of TRPM6 compared to Control 

(100±2%), VDD (91±12%) and AmB/LE (79±6%), indicating a possible involvement of this 

channel in the development of hypermagnesuria in vitamin D deficient animals treated with 

AmB/LE (Fig 5).  

 

Fig 5. Semiquantitative immunoblotting of kidney fractions for TRPM6 channel. (A) 

Densitometric analyzes of samples from Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE rats. (B) 

Immunoblots reacted with anti-TRPM6 revealing a 234 kDa band. Data are mean ± SEM.  bp<0.01 

vs. Control; fp<0.05 vs. VDD; ip<0.05 vs. AmB/LE (VDD, vitamin D deficiency; AmB/LE, 

Amphotericin B lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency + Amphotericin B lipid 

emulsion). 

 

Association of vitamin D deficiency and treatment with AmB/LE resulted in a significant 

increase in urine volume and a subsequent decrease in urine osmolality compared to Control, 

VDD and AmB/LE. VDD and AmB/LE groups also presented a slight increase in urinary volume 
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and a lower urine osmolality compared to Control (Table 3). These alterations were accompanied 

by a diminished renal expression of AQP2 in groups AmB/LE (43±2%) and VDD+AmB/LE 

(46±6%) compared to Control (100±3%) and VDD (75±16%) (Fig 6). 

 

Fig 6. Semiquantitative immunoblotting of kidney fractions for Aquaporin 2 

channel. (A) Densitometric analyzes of samples from Control, VDD, AmB/LE and VDD+AmB/LE 

rats. (B) Immunoblots reacted with anti-AQP2 revealing both 29 and 34~45 kDa bands. Data are 

mean ± SEM.  ap<0.001 and cp<0.05 vs. Control; fp<0.05 vs. VDD (VDD, vitamin D deficiency; 

AmB/LE, Amphotericin B lipid emulsion; VDD+AmB/LE, vitamin D deficiency + Amphotericin B 

lipid emulsion). 

 

Discussion 

AmB is the drug of choice for the treatment of IFI, however clinical use of AmB has been 

associated with renal toxicity. The high rate of nephrotoxicity has enabled the development of 

modified AmBs [4,6]. Among these formulations, an extemporaneous lipid emulsion preparation 

of AmB is a lower cost alternative with similar benefits [4,6]. Moreover, studies have been showing 

a high prevalence of VDD in general population, reflecting on a worse prognosis in cases of acute 

kidney injury and drug-induced nephrotoxicity [7,10,14]. In this study, we showed that association 

of VDD and AmB/LE led to impaired renal function, hypertension and urinary concentrating defect. 

Our data demonstrated that vitamin D deficient animals treated with AmB/LE presented 

impaired renal function, evidenced by lower GFR, higher plasma urea concentration, 

hyperphosphaturia, hypermagnesuria, proteinuria and mild tubular injury. It is well known that 

AmB-induced nephrotoxicity is due to the interaction of AmB with sterols from cell membranes, 

resulting in pore formation, defected electrolyte flux and loss of cell viability [3,17,18]. 

Furthermore, experimental and clinical trials have reported that treatment with AmB leads to 

denuded basement membrane, intratubular casts and tubular cell necrosis. These studies also 

described no severe morphological glomerular damage [19,20]. However, a previous study from 

our laboratory reported that the association of AmB and lipid emulsion efficiently reduced renal 
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toxicity [4]. On this hand, our results also showed that AmB/LE did not change either GFR or renal 

morphology, suggesting that vitamin D deficiency may play an important role in the development 

of renal injury in VDD+AmB/LE rats.  

In this study, VDD+AmB/LE rats developed hypertension, accompanied by a notable 

increase in renal protein expression of AGT and ACE, and higher levels of plasma aldosterone. 

According to Meaudre et al., AmB acts directly on vascular smooth muscle cells resulting in local 

vasoconstriction and subsequent systemic higher blood pressure [21]. However, the mechanisms 

involved in the arising of hypertension in AmB-treated patients are still unclear [21]. On the other 

hand, it is well known that vitamin D is a negative endocrine regulator of the RAAS and the 

unappropriated activation of this system has been related to hypertension [22,23].  Furthermore, 

previous studies have demonstrated that VDD regulates blood pressure through direct effects on 

the vascular endothelium, promoting hypertension [10,12]. Thus, it is possible to speculate that 

VDD associated with AmB/LE treatment may have exacerbated arterial hypertension observed in 

this group. 

As expected, VDD animals exhibited hypophosphatemia, hypocalcemia and increased 

plasma PTH concentration, since vitamin D deficiency diminishes calcium intestinal absorption, 

resulting in decreased calcium concentration and increased production of PTH [14]. Interestingly, 

higher PTH has been associated with the development of hypertension because of its effects on 

vascular smooth muscle cells, increasing vascular tone and arterial blood pressure [24,25]. In 

addition, AmB/LE treatment itself led to reduced levels of plasma phosphate and the association 

of VDD with AmB/LE significantly increased hypophosphatemia. Higher plasma phosphate 

concentration was accompanied by increased phosphaturia and decreased renal protein 

expression of NaPi-IIa cotransporter in AmB/EL and VDD+AmB/LE groups, characterizing a 

proximal tubular injury. It is important to point out that PTH also induces phosphaturia and 

treatment with calcitriol decreases urinary excretion of phosphorus in an experimental rat model, 

indicating that vitamin D may stimulate renal phosphate transport [26,27].  

Moreover, Razzaque et al. reported that, in addition to PTH and calcitriol, FGF23 may 

directly or indirectly downregulate NaPi activity, leading to reduced reabsorption of phosphate 

[28]. In our study, we found diminished plasma FGF-23 concentration in VDD and VDD+AmB/LE 



 
 

XV 
 

groups. Although FGF-23 is an early biomarker in the development of chronic kidney disease 

(CKD), this may occur as a compensatory response, in order to restore vitamin D levels and 

hyperphosphaturic effect [12]. Supporting our findings, previous experimental studies showed that 

rats under VDD and CKD progression also presented lower levels of FGF-23 [10,12]. Recent 

reports have been suggesting an interesting link between phosphate and FGF-23/Klotho axis. 

Traditionally, Klotho is related to aging processes in mammals and its deficiency is considered 

the initiator of CKD-related mineral disorders [29,30]. VDD animals exhibited a slight decrease in 

renal protein expression of Klotho compared to Control. Surprisingly, AmB/LE treated rats also 

showed a lower renal protein expression of Klotho compared to Control and VDD groups. 

Association of VDD and AmB/LE exacerbated Klotho deficiency.  Altogether, these results 

indicate that disturbances in PTH-Klotho-FGF-23 axis might be responsible for the aggravation of 

AmB/LE-induced nephrotoxicity. 

Clinical trials have reported that conventional AmB is more likely to induce renal 

magnesium wasting and mild hypomagnesemia than lipid formulations [5,31]. Corroborating 

these data previously shown, our lipid formulation of AmB did not change urinary excretion of 

magnesium. However, the association of VDD and AmB/LE led to hypermagnesuria. Renal 

magnesium loss can be due to polyuria or tubular reabsorption defect [32]. Higher urinary 

excretion of magnesium was accompanied by reduced renal protein expression of TRPM6 in 

VDD+AmB/LE rats. TRPM6 is the major channel related to magnesium handling and contributes 

to magnesium reabsorption across distal convoluted tubule [33]. In our study, VDD possibly 

played an important role in the management of magnesium in the renal tubule and in the onset of 

hypermagnesuria in vitamin D deficient animals treated with AmB/LE. 

It is well-established that both VDD and AmB/LE led to an impaired renal concentrating 

ability, evidenced by higher 24h-urine volume and decreased urinary osmolality [4,13]. Indeed, 

our results showed that VDD and AmB/LE groups exhibited increased 24h-urine volume and 

diminished urinary osmolality compared to Control.  In addition, renal protein expression of AQP2 

was decreased in VDD and AmB/LE rats compared to Control. Corroborating our data, previous 

experimental studies described that treatment with AmB alone inhibits the AVP/V2R signaling 

pathway, resulting in diminished water reabsorption via AQP2 in the collecting duct of the kidney 

[34,35]. Combination of VDD and AmB/LE resulted in a more severe polyuria associated with 



 
 

XVI 
 

lower protein expression of AQP2, suggesting that VDD might have exacerbated renal 

concentrating defect in AmB/LE-induced renal toxicity. 

In conclusion, our results confirm that vitamin D deficiency induces AmB/LE 

nephrotoxicity possibly due to impaired renal function accompanied by tubular injury, the arising 

of hypertension, alterations in the PTH-Klotho-FGF-23 signaling axis and water balance 

dysfunction. It is worth mentioning that an in-house lipid emulsion preparation of AmB preserves 

therapeutic properties and is not as expensive as pharmaceutical lipid formulations. Thus, it is 

essential to monitor vitamin D levels in both patients treated with conventional or lipid formulations 

of AmB, in order to ensure a better prognosis in the development of renal diseases.  
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