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Schlottfeldt FS. Efeito protetor da diosmina e hesperidina na nefrotoxiciddade 

induzida pela anfotericina B. [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo; 2014. 

RESUMO 

A lesão renal aguda LRA induzida pela anfotericina B (Anf-B), um antibiótico 

poliênico isolado do actiniomiceto Streptomyces nodus, ocorre após alguns dias do 

início da terapia medicamentosa. Os sinais clínicos característicos são acidose, 

hipocalemia, depleção de magnésio, sódio e poliúria, resultantes da vasoconstrição 

renal com redução do fluxo sanguíneo renal (FSR), da taxa de filtração glomerular 

(TFG) e toxicidade direta nas células epiteliais tubulares com geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROs). A diosmina e hesperidina (DH) são flavonoides com 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esse estudo investigou a ação 

renoprotetora do pré-condicionamento com diosmina e hesperidina em ratos 

submetidos à toxicidade renal pela Anf-B. Foram utilizados ratos Wistar, adultos e 

machos distribuídos nos grupos: Salina (controle, 3ml/kg de solução fisiológica 

0,9%, salina, intraperitoneal-i.p., uma vez ao dia, cinco dias); DH (50mg/kg de DH 

na água de bebedouro, dez dias); Anf-B (15mg/kg, i.p. uma vez ao dia, cinco dias); 

Anf-B+DH (pré-medicação com a solução de DH em água de bebedouro dez dias e a 

partir do sexto dia do protocolo, Anf-B, 1 vez dia, i.p., 5 dias,). Foram avaliadas a 

função renal função renal (clearance de creatinina-Clcr, método de Jaffé), as frações 

de excreção de sódio, potássio e magnésio-FENa, K por meio do método de eletrodo 

íon seletivos e Mg por Mg por método colorimétrico a lesão oxidativa (peróxidos-

PU, FOX-2 e substâncias reativas com o ácido tiobarbitúrico-TBARS urinários). O 

tratamento com Anf-B resultou em quadro de lesão renal aguda com redução do 

Clcr, elevação do fluxo urinário, da FENa, da FEK e da FEMg, com elevação de PU 

e TBARs urinários. O pré-condicionamento com DH demostrou efeito renoprotetor 

por meio da elevação do Clcr e redução das FENa, FEMg e FEK, além de 

demonstrar proteção antioxidante confirmada pela redução de metabólitos 

oxidativos.  

 

Palavras Chave: Anfotericina B, Lesão Renal Aguda, Estresse Oxidativo, 

nefrotoxicidade, diosmina, hesperidina. 



Schlottfeldt FS. Protective effect of diosmin and hesperidin in nephrotocicity by 

amphotericin B. [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo; 2014. 

ABSTRACT 

The acute kidney inury (AKI) induced by amphotericin B (Amp-B), an antibiotic 

polyenic group isolated of the actinomycete Streptomyces nodus, occurs after some 

days of the beginning of drug therapy. Clinical manifestations include acidosis, 

hypokalemia, magnesium and sodium wasting and polyuria, resulting from renal 

vasoconstriction with decrease in blood flow, glomerular filtration rate (GFR) and 

direct toxicity in tubular cells with liberating reactive oxygen species (ROS). 

Diosmin and hesperidin (DH) are flavonoids with antioxidant and antiinflamatory 

properties. This study investigated the renoprotective effect of DH in rats submitted 

to the toxicity by Amp-B. Adult male wistar rats were used and divided in the 

following groups: Saline (control, 3ml/kg of NaCl 0,9%  intraperitoneal (i.p.), once a 

day, for 5 days); DH (50mg/kg in drinking water, 10 days); Amp-B (15mg/kg, i.p., 

once a day, 5 days); Amp-B+DH (DH in drinking water, 10 days, from the sixth day, 

15mg/kg of Amp-B,  i.p., 5 days). Renal function (creatinine clearance-crCl, Jaffé 

method), sodium, potassium and magnesium excretion fraction, (FENa, FEK,) 

through selective ion method and FEMg by colorimetric method, oxidative injury 

(urinary peroxides-FOX-2, thiobarbituric acid reactive substances-TBARS) were 

evaluated. Amp-B induced AKI with reduction in crCl and increment in FENA, 

FEK, FEMg, UP and TBARS. The pre-treatment with DH confirmed a 

renoprotective effect through by increasing GFR and decreasing FENa, FEK, FEMg. 

In addition, the antioxidant protection was confirmed by reduction of oxidative 

metabolites by DH.   

   

Keywords: Amphotericin B , Acute Kidney Injury, Oxidative Stress, nephrotoxicity, 

diosmina, hesperidin.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Múltiplos agentes farmacológicos são utilizados para assistência, tratamento e 

diagnóstico de pacientes hospitalizados. A administração desses fármacos de forma 

isolada ou em associação apresenta grande potencial para indução ou manutenção da 

lesão renal. Estudo epidemiológico multicêntrico demonstrou que os agentes 

nefrotóxicos foram responsáveis por 19 a 25% dos casos de lesão renal aguda (LRA) 

em pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI)
(1)

. 

Entre os fármacos com potencial nefrotóxico destacam-se os agentes 

antimicrobianos, os quimioterápicos, os analgésicos e os imunossupressores. 

Somam-se a essa lista os agentes diagnósticos como os radiocontrastes iodados e o 

gadolíneo quando administrados em alta dosagem
(2,3)

. 

Neste cenário destaca-se a anfotericina B (Anf-B), um antibiótico poliênico, 

antifúngico, isolado do actiniomiceto Streptomyces nodus coletado pela primeira vez 

em solo da região do rio Orinoco, na Venezuela no ano de 1955. A estrutura química 

da Anf-B é composta por duas porções, uma hidrofílica representada por uma cadeia 

polihidroxílica isolada e outra lipofílica caracterizada pela cadeia de carbonos 

poliênicos que são responsáveis pelo seu mecanismo de ação
(4)

. A ação terapêutica 

da Anf-B resulta da formação de poros na membrana fúngica pela interação da 

porção hidrofóbica da ANB com os complexos de ergosterol (esterol presente nos 

fungos). Os poros formados aumentam a permeabilidade celular a prótons e cátions 

monovalentes, despolarizando a membrana, com consequente perda de conteúdo 

citoplasmático, lise e morte celular
(5)

.  

A Anf-B é o medicamento de escolha para pacientes críticos com função 

renal normal que apresentam fungemia, especialmente a candidemia, pela ação de 

amplo espectro e baixo custo
(6)

. Por outro lado, a terapia deve ser cuidadosamente 

monitorada devido à incidência de efeitos adversos como a nefrotoxicidade, 

considerando que a Anf-B é principalmente excretada pelos rins
(2,3)

.  

Os rins apresentam alta vulnerabilidade à ação de drogas, uma vez que 25% 

do débito cardíaco se destina ao suprimento do FSR. Esse fluxo favorece a alta 
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concentração de toxinas no interstício renal e é um dos determinantes da 

vulnerabilidade renal à toxinas
(2)

. O uso indiscriminado da Anf-B resulta em efeito 

adverso dose-dependente que acomete cerca de 80% dos pacientes internados com 

infecções fúngicas sistêmicas e pode levar 15% dos pacientes a terapia de 

substituição renal (diálise), aumentando o tempo de internação hospitalar e os índices 

de mortalidade
(7)

. 

A LRA secundária ao uso de Anf-B frequentemente ocorre após alguns dias 

do início da terapia medicamentosa em pacientes hospitalizados
(3)

. Os sinais clínicos 

característicos da LRA pela Anf-B são acidose, hipocalemia, depleção de magnésio e 

sódio e poliúria resultantes da toxicidade direta nas células tubulares epiteliais, 

vasoconstrição renal com redução do fluxo sanguíneo renal (FSR) e da taxa de 

filtração glomerular (TFG) que se manifestam como declínio da função renal 

evidenciado pela elevação dos níveis de uréia e creatinina séricas
(7)

. 

 A LRA é caracterizada na clínica pela redução abruta da função renal com a 

elevação do valor absoluto da creatinina sérica igual ou a superior a 0,3mg/dl ou 

elevação de 1,5 a 2 vezes em relação  a creatinina sérica basal do paciente. A 

avaliação da função renal pode também ser realizada por meio da mensuração do 

fluxo urinário. Os pacientes que apresentam o volume urinário inferior a 0,5 ml/kg/h 

por mais de seis horas são diagnosticados, por essa definição, como portadores de 

LRA
(8)

. 

A LRA induzida por Anf-B consiste inicialmente em mecanismo de 

toxicidade direta no túbulo distal por meio de sua interação com o colesterol da 

membrana plasmática e a formação de um poro aquoso. Esse canal iônico 

transmembrana permite o influxo de prótons para o interior da célula que resulta em 

acidificação e disfunção das células do epitélio tubular, caracterizado pela perda da 

capacidade de concentração urinária e maior excreção de cátions como o potássio e o 

magnésio
(5,9)

. O ducto coletor reduz a reabsorção da água e consequentemente ocorre 

aumento do fluxo de urinário, que determina a poliúria resistente à ação do hormônio 

antidiurético (HAD)
(10)

. 

A grande perda de cátions monovalentes e água ativam o mecanismo de 

autorregulação renal, o feedback túbulo glomerular, que induz a vasoconstrição da 
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arteríola aferente e redução do FSR, que pode resultar em hipóxia e isquemia 

renal
(5,11)

. Nessas condições, com baixas concentrações de oxigênio, a disfunção da 

célula endotelial da microvasculatura renal apresenta alta reatividade para 

mediadores vasoconstritores como a endotelina-1 (ET-1), os leucotrienos e o 

tromboxano, que contribuem para intensificar o mecanismo de vasoconstricção 

glomerular
(12)

. 

Adicionalmente, a hipóxia favorece a ativação da cascata inflamatória via 

produção de leucócitos na microvasculatura renal. A expressão de inúmeras 

interleucinas (IL-1, IL-2, IL-8) e fator de necrose tumoral (TNF-α) resulta na 

formação das moléculas de adesão intercelular (ICAM-1), moléculas de adesão 

vascular (VCAM) e as selectinas P e E que promovem a interação leucócito-

endotelial, adesão plaquetária e obstrução mecânica da microvasculatura renal
(11,12)

. 

A disfunção endotelial induz a geração de outros mediadores inflamatórios e de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) nas células do túbulo renal
(12,13)

.  

As EROs são representadas pelo ânion superóxido (O2
.-
), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH
-
).  Fisiologicamente, a EROs são 

formadas continuamente como subproduto do metabolismo celular e são 

sequestradas do nosso organismo pela ação de enzimas antioxidantes endógenas com 

a superóxido dismutase (SOD), a catalase e a glutationa peroxidase
(14)

. Apesar da 

conotação tóxica, os baixos níveis de EROs são necessários para a manutenção de 

funções celulares que incluem a modulação de várias quinases e ativação de fatores 

de transcrição envolvidos com a regulação gênica de algumas proteínas
(15)

. 

 O desequilíbrio entre esses agentes oxidantes e enzimas antioxidantes 

endógenas, em favor dos primeiros, é que representa o mecanismo redox
(14,15)

. A 

geração excessiva de EROs promove o  desequilíbrio redox. A predominância de 

radicais livres promove a peroxidação lipídica da membrana celular, desnaturação 

proteica, caracterizando o processo lesão oxidativa com apoptose e necrose 

celular
(13,14,15)

.  

Os produtos oxidantes mais nocivos para o parênquima renal são o radical 

O2
.-
,  o não radical H2O2 e o radical OH

.-(13)
. Em situações de estresse, ocorre a 

redução de equivalentes, enzimas catalisadoras, metais de transição e carreadores de 
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elétrons.  Dentre esses metais de transição estão o Fe
+3

e o Cu
+2

 , que reagem com o 

H2O2, desligando-se de suas proteínas, catalisando e formando o OH
.-
 (reação de 

Fenton) (equação 1)
(14,15)

. 

H2O2 + Cu +/Fe
+2

          OH + OH
.- 

+ Cu
+2

/ Fe
+3

                              (1) 

A outra forma de geração do radical hidroxila acontece pela reação de Haber-

Weiss, onde o O2 reage com o intermediário H2O2 (equação 2)
 (14,15)

. 

O2 +H2O2         O2
.-
+OH+OH

.-
                                                     ...(2) 

O H2O2 tem alta habilidade de penetrar nas membranas biológicas, sendo um 

sinalizador intracelular de moléculas. Uma vez produzido em excesso, o H2O2 ativa o 

sistema enzimático antioxidante que é representado pelas enzimas antioxidantes 

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

radical O2
.-
 (equação 3), a catalase e a glutationa peroxidase que são relacionadas 

com a eliminação do H2O2 e peróxidos orgânicos (equações 4 e 5)
 (14,15)

. 

O2
. -

 + O2
. -

 + 2H
+   

SOD      H2O2 + O2                                             (3) 

H2O2 + H2O2       catalase       2 H2O + O2                                            (4) 

H2O2 + 2GSH   glutationa peroxidase / NADPH   2 H2O + GSSG             (5) 

Inúmeros são os agentes antioxidantes exógenos utilizados na clínica e na 

bancada com o objetivo de interferir nos mecanismos de insulto determinados por 

agentes nefrotóxicos como a Anf-B
(16)

. Dentre eles, com grande destaque, está a N-

acetilcisteína (NAC), um fármaco com propriedades antioxidantes que pode 

contribuir para a regeneração do endotélio via liberação da glutationa melhorando a 

microcirculação renal e o status redox
(17)

. Estudo in vivo demonstrou apoptose 

celular em rins de ratos pré-condicionados durante cinco dias com 10mg/kg de Anf-

B. A administração simultânea do NAC com Anf-B demonstrou regressão da lesão 

celular, com menor número de células em apoptose
(18)

. 

Fármacos com propriedades renoprotetoras têm sido utilizados para restaurar 

a hemodinâmica renal e reduzir o processo inflamatório e o estresse oxidativo. 

Destacam-se entre eles os flavonoides ou bioflavonoides, metabólitos secundários da 
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classe dos polifenóis, componentes de baixo peso molecular encontrados em diversas 

espécies vegetais. Os flavonoides correspondem uma classe de compostos fenólicos 

que diferenciam entre si pela estrutura química e características particulares. Os 

exemplos clássicos de fonte desses compostos são as frutas, os vegetais, os grãos, as 

flores, o chá e o vinho. Os flavonoides são antioxidantes efetivos devido à 

propriedade sequestradora de EROs e a quelação de íons metálicos
(19)

. 

Os flavonoides, diosmina e hesperidina, utilizados desde a década de 30 

como tratamento para  promover melhora do sistema vascular venoso, normaliza a 

permeabilidade capilar e reforça a resistência da microvasculatura
(20)

. Estas 

substâncias também apresentam propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias
(20,21,22)

.  

A atividade anti-inflamatória da diosmina e hesperidina é atribuída à inibição 

da síntese das prostaglandina E2 (PGE2) e a inibição na produção de moléculas de 

adesão endotelial (ICAM-1, VCAM) e adesão leucocitária. Estes compostos 

fenólicos também atuam como sequestradores de EROs e quelantes da molécula de 

ferro livre que confirma  a sua ação antioxidante
(21)

. 

Dessa forma, a ação antioxidante da diosmina e hesperidina pode estar 

associada a sua capacidade de sequestrar os radicais O2
. -

 e OH
.-
  ou induzir a 

formação de  enzimas antioxidantes
(22,23)

. Estudo em ratos diabéticos demonstrou um 

alto consumo da reserva antioxidante endógena, como a catalase e SOD no tecido 

renal e hepático e a elevação de aldeídeos resultantes da peroxidação lipídica. A 

administração oral da diosmina durante 45 dias reduziu a lesão oxidativa e promoveu 

maiores níveis de enzimas antioxidantes endógena nos rins e no fígado
(24)

.  

O pré-tratamento com diosmina 40mg/kg por 20 dias em modelo animal com 

ratos Wistar submetidos à toxicidade renal pelo tricloroetileno resultou em aumento 

das enzimas antioxidantes (glutationa, glutationa S-transferase, glutationa redutase, 

glutationa peroxidase e catalase) e melhorou os marcadores séricos de função renal 

como a ureia, creatinina e kidney molecule-1 (KIM-1) e também, reduziu o níveis de 

metabólitos oxidativos no tecido renal
(25)

. 

A incorporação dos flavonoides, como a diosmina e hesperidina, tem sido 

explorada pela comunidade científica, visando se tornar uma alternativa terapêutica 
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ou preventiva da LRA com o objetivo de contribuir com a epidemiologia da LRA 

secundária ao uso de Anf-B. A hipótese desse estudo é que a DH posa desempenhar 

papel renoprotetor antioxidante nessa lesão renal de origem nefrotóxica.  

As altas doses e longos períodos de utilização da ANB na clínica resultam em 

altos índices de nefrotoxicidade. A busca por uma alternativa de intervenção 

terapêutica que obtenha resultados promissores no desenvolvimento e agravamento 

da LRA abre oportunidades para novos estudos que disponibilizem dados com 

impacto para melhoria de protocolos assistênciais destinados a pacientes críticos em 

uso de medicamentos nefrotóxicos. Esse estudo visa elucidar os mecanismos de 

toxicidade da Anf-B e demonstrar a ação renoprotetora dos flavonoides, diosmina e 

hesperidina nesses modelos. 

 



OBJETIVO| 21 

Fábio dos Santos Schlottfeldt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

______________________ 



   O B J E T I V O S  | 22 

Fábio dos Santos Schlottfeldt 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o efeito do pré-condicionamento da diosmina e hesperidina em 

animais com LRA induzida pela Anf-B. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a função renal dos animais submetidos ao modelo de LRA induzida 

pela ANB. 

 

 Avaliar o perfil oxidativo dos animais submetidos ao modelo de LRA 

induzida pela ANB. 

 

 Avaliar o efeito do pré-condicionamento com diosmina e hesperedina sobre a 

função renal e o perfil oxidativo dos animais submetidos ao modelo de LRA 

induzida pela ANB. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Comitê de ética em uso de animais 

Os procedimentos necessários para a realização deste estudo estão de acordo 

com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA)
(26)

. O estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade de São Paulo (ICB-USP), protocolo registrado nº 061 (Anexo A). 

 

3.1.2 Animais 

Foram utilizados ratos da raça Wistar, machos, pesando entre 250 e 350 g. Os 

animais foram mantidos em gaiolas coletivas, com livre acesso a água e ração em 

condições térmicas com ciclos alternados de dia e noite. 

Os animais foram pré-medicados com 1 a 5 mg/kg da solução de xilazina 

(Anasedan®, Vetbrands), intraperitoneal (ip) com o objetivo de leve sedação e 

analgesia para o procedimento de administração de medicação por via ip. Ao término 

do protocolo experimental, os animais foram eutanasiados por meio da coleta de 

sangue terminal pela punção da aorta abdominal sob efeito anestésico profundo 

induzido com a administração de 70-100 mg/kg da solução de tiopental sódico 

(Thiopentax®, Cristália) por via ip
(27)

. As carcaças de animais submetidos à 

eutanásia foram embaladas e acondicionadas em freezer e posterior encaminhamento 

para o descarte. O descarte foi realizado em saco branco, com o símbolo de “risco 

biológico”, lacrados e depositados em containers para descarte de resíduos 

biológicos, localizados na área externa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP-USP) para coleta em datas previamente 

estabelecidas pela instituição. 
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3.2 PROCEDIMENTOS 

3.2.1 Modelo de LRA nefrotóxica 

 Os animais foram induzidos com 15 mg/kg de Anf-B 

(Anfotericin
®
,Anfotericina B 5 mg/ml desoxicolato, Cristália), via ip, uma vez ao 

dia, durante cinco dias
(28)

. 

 

3.2.2 Administração de diosmina/hesperidina 

 

 Os animais receberam a diosmina/hesperidina (Daflon
®
, Servier) na  água do 

bebedouro durante 10 dias.   

 Para preparamos a solução de diosmina/hesperidina foi necessário estabelecer 

o consumo médio de água Salina e Anf-B.  Os valor médio consumido pelo grupo 

Salina foi de 30ml e o grupo Anf-B foi de 27ml, contudo este valor não foi utilizado 

pois dois animais não ingeriram água o que afetou o valor da média.  O valor 

utilizado para o grupo Anf-B foi de 50 ml.  O consumo de água do grupo salina foi 

extrapolado para o grupo D/H e a ingesta do grupo Anf-B para o grupo Anf-B+D/H. 

A diosmina/hesperidina na forma comercial de comprimidos é constituída de 

450 mg de diosmina e 50 mg de hesperidina bem como dos demais excipientes 

(Daflon
®
, Servier). 

Após pesquisas em bases de dados, trabalhos de bancada e a dose de 50 

mg/kg de diosmina foi estabelecida
21

. 

Determinamos o peso médio de 10 comprimidos como 664mg, este valor 

médio foi aceito como peso dos comprimidos.   

Calculamos a dose de diosmina em relação ao peso do animal por meio de 

regra de três. 

50mg (diosmina)--------------1kg 

Xmg(diosmina)----------------Peso do rato em kg 
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Estabelecemos nova relação por regra de três para encontrarmos tanto a 

quantidade a ser pesada de comprimido, bem como a dose da hesperidina 

administrada aos animais. 

664mg(peso médio cp)-----------450mg(diosmina)---------50mg(hesperidina) 

Zmg(quantidade de cp a ser pesada)--Xmg(diosmina)-----------Kmg(hesperidina) 

O valor Zmg foi dissolvido em 30 ml para o grupo D/H em 50 ml para o 

grupo Anf-B+D/H.  A solução foi preparada em quantidade equivalente ao dobro de 

animais da gaiola coletiva para garantir o suprimento hídricos aos ratos. 

 

3.2.3 Grupos experimentais 

 

 Os animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: 

 Salina - 3ml/kg de solução fisiológica a 0,9%, via ip, durante cinco dias; 

  Diosmina/Hesperidina (DH) –solução de diosmina/hisperidina em água do 

bebedouro durante 10 dias; 

 Anfotericina (Anf-B) – Os Anf-B, ip, uma vez ao dia, durante cinco dias; 

 Anfotericina B + Diosmina/Hesperidina (Anf-B+DH) –solução de 

diosmina/hesperidina em água de bebedouro durante 10 dias. A partir do 

sexto dia do protocolo, os animais começaram a receber Anf-B,  ip, uma vez 

ao dia, cinco dias.  

 

3.2.4 Gaiolas metabólicas 

 

No 10º dia do protocolo experimental, os animais foram colocados em gaiolas 

metabólicas para coleta de urina de 24 horas visando a mensuração da função renal e 

de metabólitos oxidativos (Figura 1). 
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Figura 1- Ilustrações da gaiola metabólica. 

 

Fonte: Ilustração da gaiola metabólica. São Paulo: Tecnoplast: 2009. 

 

3.2.5 Coleta de sangue total  

 

Ao término do período de 24 horas na gaiola metabólica, os animais foram 

anestesiados e submetidos à laparotomia para a coleta de sangue terminal. Essa 

coleta foi realizada por meio da punção da aorta abdominal e posterior avaliação da 

função renal. Ao término, os animais foram eutanasiados segundo as normas éticas 

para manuseio de animais em laboratório, já descritas anteriormente. 
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3.3 MÉTODOS 

 

3.3.1 Função renal 

 

3.3.1.1 Clearance de creatinina 

 A filtração glomerular foi avaliada por meio do clearance de creatinina
(29)

. Os 

valores de creatinina sérica e urinária foram determinados pelo método colorimétrico 

de Jaffé, no qual a creatinina reage com o ácido pícrico em meio alcalino resultando 

em um complexo estável que pode ser quantificado em comprimento de onda de 

520nm.  O clearance de creatinina foi obtido pela aplicação da fórmula (1): 

Clearance de creatinina =  Creatinina urinária x Fluxo urinário       (1) 

     Creatinina sérica 

 

3.3.1.2 Fração de excreção de sódio 

Os valores de sódio urinário e sérico foram determinados por meio do método 

de eletrodo íon seletivos com o uso do analisador Biochimico Architect
®
 CI8200 

(Abbot). Os controles das amostras foram realizados com a solução Lyphocheck
®

 

Quantitative Urine Control e Trulab
®

 Quantitative Control. A fração de excreção de 

sódio (FENa) foi calculada pela fórmula (2)
(30)

: 

FENa =  Sódio urinário x Creatinina sérica      x   100                   (2) 

    Sódio sérico x Creatinina urinária 
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3.3.1.3 Fração de excreção de potássio 

Os valores de potássio urinário e sérico foram determinados por meio do 

método de eletrodo íon seletivos com o uso do analisador Biochimico Architect
®
 

CI8200 (Abbot). Os controles das amostras foram realizados com a solução 

Lyphocheck
®
 Quantitative Urine Control e Trulab

®
 Quantitative Control. A fração 

de excreção de potássio (FEK) foi calculada pela fórmula (3)
(30)

: 

FEK = Potássio urinário x Creatinina sérica      x   100                  (3) 

 Potássio sérico x Creatinina urinária 

 

3.3.1.4 Fração de excreção de magnésio 

Os valores de magnésio urinário e sérico foram determinados por meio do 

método colorimétrico com o uso do analisador Biochimico Architect
®
 CI8200 

(Abbot). Os controles das amostras foram realizados com a solução Lyphocheck
®

 

Quantitative Urine Control e Trulab
®

 Quantitative Control. A fração de excreção de 

magnésio (FEMg) foi calculada pela fórmula (4)
(30)

: 

FEK =  Magnésio urinário x Creatinina sérica        x   100              (4) 

  Magnésio sérico x Creatinina urinária 

 

3.3.2 Metabólitos oxidativos 

 

3.3.2.1 Peróxidos urinários 

O método xilenol laranja versão 2 (FOX-2) foi utilizado para a determinação 

de peróxidos urinários. Os peróxidos urinários promovem a oxidação do íon Fe
+2

 

para Fe
+3

 em meio ácido. O xilenol de laranja [ácido (cresolsulfonaftalina 3’, 3”- bis 

(metilamino) ácido diacético] reage de forma seletiva com os íon Fe
+3

 originando um 

complexo de cor azula-arroxeado, segundo a equação (6) descrita abaixo
(31)

:
 

  Fe
+2

 + ROOH  Fe
+3

 RO + OH
-
                                     (6) 
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 Inicialmente foi realizado o preparo da solução FOX-2, em uma solução 

formada com 90 ml de metanol e 10 ml de água bidestilada foram acrescentados 100 

μM de xilenol laranja, 4 de mM BHT (2[6]-di-tert-butil-p-cresol), 25mM da solução 

de ácido sulfúrico e 250 μM de sulfato ferroso de amônio. 

Na seguinte etapa, 900 μl desta solução e 100 μl da amostra urinária foram 

homogeneizadas e a solução permaneceu em repouso em temperatura ambiente por 

30 min. A solução foi centrifugada para retirada de resíduos. Em seguida a leitura foi 

realizada por espectrofotometria em absorbância de 560 nm (E = 4,3x10
4
 M

-1
cm

-1
)
 

(31)
. 

Os valores foram estabilizados por grama de creatinina urinária expressos por 

nmol de peróxidos por grama de creatinina urinária
(32)

. 

 

3.4.2.3 Dosagem de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico urinário 

 O malondeldeídeo e outros aldeídos são formados pela clivagem da cadeia 

beta dos ácidos graxos oxidados que reage na presença do ácido tiobarbitúrico em 

fluídos orgânicos
(33)

. 

 A dosagem de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) consiste 

na diluição de 0,2 ml de urina em 0,8 ml de água. A essa solução foram adicionados 

01 ml de ácido tricloroacético (TCA) a 17,5% e um ml de ácido tiobarbitúrico a 

0,6%, pH 2. As amostras foram homogeneizadas e colocadas em banho maria (água 

fervente) durante 20 minutos
(36)

. Ao término do tempo, a solução foi resfriada em 

gelo e adição de um ml de TCA a 70%. As amostras foram homogeneizadas, 

tampadas e incubadas por 20 minutos. Ao fim desta etapa, as soluções foram 

centrifugadas por 15 min a 3000 rpm e a leitura foi realizada em espectrofotometria 

em absorbância de 534 nm  (E = 1,56 x 10
5
 M

-1
 cm

-1
)
(33)

.  

 Os valores serão expressos em nmol de TBARS por ml de urina de 24 

horas
(33)

. 
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3.5 LOCAL 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório Experimental de Modelos Animais 

(LEMA) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EE-USP), 

coordenado pela Profª Drª Maria de Fatima Fernandes Vattimo. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão. A análise 

estatística foi realizada pelo método não paramétrico por meio do teste de Kruskal-

Wallis para análise de variância, seguido do teste de Steel-Dwass-Critchlow-Fligner 

para comparações em pares.  Os valores de p˂0,05 foram considerados significantes. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Consumo de água 

 

Tabela 1- Consumo de água dos grupos:  Salina, Diosmin/Hesperidina, Anfotericina 

B, Anfotericina B + Diosmina/Hesperidina. São Paulo -2013 

Grupos n Consumo de água em 

ml 

Salina 8 30±5 

DH 9 27±4 

Anf-B 5 27±26 

Anf-B+DH 12 53±17
abc

 

 

Sendo: Consumo de água em ml. 
a
p˂0,05 vs Salina 

b
p˂0,001 vs DH 

c
p˂0,001 vs Anf-B 

 

   Os dados apresentam média ± desvio padrão. 

 

 

  A tabela 1 apresenta os valores referentes ao consumo de água 

comparado entre os grupos do estudo.  O grupo Anf-B+DH, Salina e DH apresentam 

diferenças significativas (Salina 30±5 vs Anf-B + DH 53±17 vs DH 27±4  p<0,001). 

Já os grupos Anf-B e Anf-B+DH são significativamente diferentes (Anf-B + DH 

53±17 vs Anf-B 27±264  p<0,05).  Importante ressaltar que os grupos Anf-B e Anf-

B+DH apresentaram valores extremos que influenciaram nas médias e respectivos 

desvios padrão. 
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4.2 FUNÇÃO RENAL  

 

4.2.1 Clearance de creatinina 

 

Tabela 2 – Função renal global dos grupos: Salina, Diosmina/Hesperidina, 

Anfotericina B, Anfotericina B + Diosmina/Hesperidina. São Paulo 

– 2013. 

 

 

Grupos (n) 

Peso  

(gramas) 

FU  

(ml/min) 

CrS 

(mg/dl) 

CrU 

(mg/dl) 

ClCr/100g 

(ml/min) 

Salina (8) 330±24 0,010±0,002 0,25±0,08 70,65±18,87 1,02±0,27 

DH (9) 334±19 0,010±0,005 0,29±0,05 92,82±26,22
d
 0,95±0,19 

Anf-B (5) 300±22
bd

 0,030±0,007
ab

 0,60±0,18
ab

 24,72±10,78
ab

 0,38±0,06
ab

 

Anf-B+DH 

(12) 

290±24
bd

 0,030±0,007
ab

 0,42±0,11
abf

 26,93±7,38
ab

 0,62±0,14
abc

 

 

Sendo: FU - Fluxo urinário, CrS – creatinina sérica, CrU – creatinina urininária, ClCr/100g – 

clearance de creatinina/100g. 
a
p˂0,001 vs Salina 

b
p˂0,001 vs DH 

c
p˂0,001 vs Anf-B 

d
p˂0,05 vs Salina 

e
p˂0,001 vs DH 

f
p˂0,05 vs Anf-B 

   Os dados apresentam médias ± desvio padrão. 

  

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes à função renal global dos 

diversos grupos. Os animais dos grupos Anf-B e Anf-B+DH apresentaram menores 

valores de peso corporal em relação aos grupos Salina e DH (Anf-B: 300±22, Anf-B 

+DH: 290±24 vs Salina: 330±24 e DH: 334±19, p<0,001). 

Em relação ao parâmetro fluxo urinário, os animais que receberam a Anf-B 

apresentaram aumento significativo quando comparamos os grupos Salina e DH 

(Anf-B e Anf-B+DH: 0,030±0,007 vs  Salina: 0,010±0,002 e DH: 0,010±0,005, 

p<0,001). 
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Os animais do grupo Anf-B apresentaram elevação significativa da creatinina 

sérica quando comparados com os grupos Salina e DH (Anf-B: 0,60±0,18 vs Salina: 

0,25±0,08 e DH: 0,29±0,05, p<0,001). O pré-condicionamento com a solução de 

diosmina/hesperidina em animais que receberam a Anf-B determinou redução 

significativa dos níveis de creatinina sérica em relação ao grupo Anf-B (Anf-B+DH: 

0,42±0,11 vs Anf-B: 0,60±0,18, p<0,05).   

O grupo DH apresentou elevação da creatinina urinária em relação ao grupo 

Salina (DH: 92,82±26,22 vs Salina: 70,65±18,87, p<0,05). Os grupos que receberam 

Anf-B evoluíram com redução da creatinina urinária quando comparados aos grupos 

salina e DH (Anf-B: 24,72±10,78, Anf-B+DH: 26,93±7,38 vs Salina: 70,65±18,87 e 

DH: 92,82±26,22, p<0,001). 

Em relação ao parâmetro clearance de creatinina, o grupo Salina e DH 

(Salina: 1,02±0,27 e DH: 0,95±0,19) apresentaram resultados de função renal que 

foram considerados referência de normalidade
(29,34,35)

. Sendo assim, os demais 

grupos que apresentaram redução estatisticamente significante no clearance de 

creatinina em relação aos grupos controle foram considerados como portadores de 

LRA (p<0,05). 

A administração de Anf-B reduziu o clearance de creatinina quando os 

animais foram comparados aos grupos controle (Anf-B: 0,38±0,06 vs Salina: 

1,02±0,27 e DH: 0,95±0,19, p<0,001). Esse achado associado aos resultados de FU 

caracterizaram o modelo como LRA não oligúrica. O pré-tratamento com diosmina e 

hesperidina demonstrou a elevação dos valores do clearance de creatinina em relação 

ao grupo Anf-B (Anf-B+DH: 0,62±0,14 vs Anf-B: 0,38±0,06, p<0,001). 
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4.2.2 Fração de excreção de sódio 

 

Tabela 3 - Fração de excreção de sódio dos grupos dos grupos: Salina, 

Diosmina/Hesperidina, Anfotericina B, Anfotericina B + 

Diosmina/Hesperidina. São Paulo – 2013. 

 

Grupos n FENa (%) 

Salina 8 0,32±0,05 

DH 9 0,30±0,07 

Anf-B 5 0,64±0,35
ab

 

Anf-B+DH 12 0,34±0,19
c
 

 

Sendo: FENa – fração de excreção de sódio. 
a
p˂0,05 vs Salina 

b
p˂0,05 vs DH 

c
p˂0,05 vs Anf-B 

 

   Os dados apresentam média ± desvio padrão. 

  

Observa-se os resultados da FENa na Tabela 2. O grupo Anf-B apresentou 

aumento da FENa em relação aos grupos Salina e DH (Anf-B: 0,64±0,35 vs Salina: 

0,32±0,05, DH: 0,30±0,07). O pré tratamento com DH resultou em redução da FENa 

induzida pela administração de Anf-B (Anf-B+DH:  0,34±0,19 vs Anf-B: 0,64±0,35, 

p<0,05).  
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4.2.3 Fração de excreção de potássio 

 

Tabela 4 - Fração de excreção de potássio dos grupos: Salina, 

Diosmina/Hesperidina, Anfotericina B, Anfotericina B + 

Diosmina/Hesperidina. São Paulo – 2013. 

 

Grupos n FEK (%) 

Salina 8 21,13±7,61 

DH 9 21,32±7,44 

Anf-B 5 38,16±11,48
ab

 

Anf-B+DH 12 22,09±18,26
c
 

 

Sendo: FEK – fração de excreção de potássio. 
a
p˂0,002 vs Salina 

b
p˂0,001 vs DH 

c
p˂0,05 vs ANB  

...Os dados apresentam média ± desvio padrão 

  

A Tabela 3 apresenta os valores da FEK dos diversos grupos, na qual,  

observa-se que o grupo de animais que foi tratado com Anf-B apresentou aumento 

estatisticamente significante da FEK quando comparado com os grupos Salina e DH 

(Anf-B: 38,16±11,48 vs Salina: 21,13±7,61 e DH: 21,32±7,44, p<0,002 e p<0,001, 

respectivamente). Novamente, os resultados confirmam a ação da DH sobre a 

toxicidade tubular da Anf-B, uma vez que o grupo Anf-B+DH apresentou redução 

significante da FEK em relação ao grupo Anf-B (Anf-B+DH: 22,09±18,26 vs Anf-B: 

38,16±11,48, p<0,05). 
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4.2.4 Fração de excreção de magnésio 

 

Tabela 5 - Fração de excreção de Magnésio dos grupos: Salina, 

Diosmina/Hesperidina, Anfotericina B, Anfotericina B + 

Diosmina/Hesperidina. São Paulo – 2013. 

 

Grupos n FEMg (%) 

Salina 8 2,04±1,80 

DH 9 3,02±2,62 

Anf-B 5 11,14±3,45
ab

 

Anf-B+DH 12 7,03±3,92
abc

 

 

Sendo: FEMg – Fração de excreção de Magnésio. 
a
p˂0,003 vs Salina 

b
p˂0,007 vs DH 

c
p˂0,05 vs ANB 

...Os dados apresentam média ± desvio padrão 

  

A Tabela 4 exibe os valores da  FEMg. Nela observa-se que os grupos Salina 

e DH apresentaram valores semelhantes entre si. Por outro lado, constata-se que os 

grupos tratados com Anf-B demonstraram aumento significante da FEMg em relação 

aos grupos controle (Anf-B: 11,14±3,45, Anf-B+DH: 7,03±3,92 vs Salina: 

2,04±1,80, p<0,003 e Anf-B: 11,14±3,45, Anf-B+DH: 7,03±3,92 vs DH: 3,02±2,62, 

p<0,005). Destaque-se que o tratamento com DH induziu redução significante da 

FEMg, considerando que o grupo Anf-B+DH mostrou resultados bem inferiores aos 

do grupo que recebeu apenas a Anf-B (Anf-B+DH: 7,03±3,92 vs Anf-B: 11,14±3,45, 

p<0,05).  
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4.3 METABÓLITOS OXIDATIVOS 

 

4.3.1 Peróxidos urinários 

 

Tabela 6 – Peróxidos urinários dos grupos: Salina, Diosmina/Hesperidina, 

Anfotericina B, Anfotericina B + Diosmina/Hesperidina. São 

Paulo – 2013. 

 

 

Grupos 

 

n 

Peróxidos urinários  

(nmol/g creatinina urinária) 

Salina 8 7,1±3,6 

DH 9 5,7±1,9 

Anf-B 5 10,8±4,5
a
 

Anf-B+DH 12 7,4±2,5
b
 

 
a
p˂0,006 vs DH 

b
p˂0,05 vs ANB 

...Os dados apresentam média ± desvio padrão 

  

Os valores de peróxidos urinários foram demonstrados na Tabela 5 e 

confirmam os grupos Salina e DH como controles para os demais, uma vez não 

diferiram entre si e de outros animais sem tratamento. Os animais que receberam 

Anf-B apresentaram elevação significante na excreção de PU em relação ao grupo 

DH (Anf-B: 10,8±4,5 vs DH: 5,7±1,9, p<0,006). O pré-tratamento com diosmina e 

hesperidina conferiu redução dos PU quando comparado ao grupo Anf-B, 

assemelhando-o com o grupos controle (Anf-B+DH: 7,4±2,5 vs  Anf-B: 10,8±4,5, 

p<0,05).  
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4.3.2 Dosagem de TBARS urinário 

 

Tabela 7 - Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico urinário dos grupos: Salina, 

Diosmina/Hesperidina, Anfotericina B, Anfotericina B + 

Diosmina/Hesperidina. São Paulo – 2013. 

 

 

Grupos 

 

N 

TBARS urinário 

(nmol/g de creatinina urinária) 

Salina 8 0,009±0,003 

DH 9 0,008±0,002 

Anf-B 5 0,044±0,034
ab

 

Anf-B+DH 12 0,018±0,007
abc

 

 

Sendo: TBARS - ácido tiobarbitúrico urinário. 
a
p˂0,002 vs Salina 

b
p˂0,001 vs DH 

c
p˂0,01 vs ANB 

...Os dados apresentam média ± desvio padrão 

  

A Tabela 6 demonstra os resultados da dosagem de TBARS urinário dos 

diversos grupos.  Os grupos Salina e DH foram utilizados como referência de 

normalidade  e não diferiram entre si (Salina: 0,009±0,003 e DH 0,008±0,002). 

A administração de Anf-B induziu o aumento significativo da excreção de 

TBARS urinário quando esse grupo foi comparado com os grupo Salina e DH (Anf-

B: 044±0,034 vs Salina 0,009±0,003 e DH: 0,008±0,002, p<0,002). O pré tratamento 

com DH conferiu efeito antioxidante, uma vez que o grupo Anf-B+DH demonstrou 

resultados de TBARs significativamente inferiores ao Anf-B, porém ainda superiores 

aos grupos controle (Anf-B+DH:  0,018±0,007 vs Anf-B: 0,008±0,002, p<0,002).  
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5 DISCUSSÃO 

 

A Anf-B é um “antigo” agente antifúngico, considerado como padrão ouro, 

ainda muito utilizado para o tratamento de várias infecções fungicas invasivas (IFIs). 

Sua abrangência na rotina clínica se deve principalmente por seu baixo custo e 

eficácia. Por outro lado, seus eventos adversos, como a nefrotoxicidade, exigem da 

equipe multidisciplinar conhecimento e cuidado singulares com a sua indicação e 

infusão endovenosa
(35)

. 

As IFIs são caracterizadas pela alta mortalidade, visto que frequentemente 

comprometem pacientes com distúrbios hematológicos malignos, transplantados, 

internados em UTIs ou em pacientes portadores de HIV, ou seja, indivíduos que 

demonstram alguma vulnerabilidade a toxicidade por medicamentos e ou outros 

agentes terapêuticos e diagnósticos. Por outro lado, a introdução de novas 

terapêuticas antifúngicas não demonstrou redução na taxa de mortalidade. Além 

disso demonstraram custos mais elevados, limitando seu emprego em regiões com 

recursos financeiros  mais restritos
(35)

. Esse cenário continua a reiterar a utilização da 

Anf-B como medicamento de primeira escolha para o tratamento de IFIs em nosso 

país.  

Várias estratégias preventivas são recomendadas com o objetivo de reduzir os 

efeitos adversos associados à Anf-B. Elas incluem a utilização de diferentes 

formulações lipídicas, assim como, protocolos de hidratação ou infusões em longos 

períodos
(3)

. Estratégias definidas por meio da pesquisa translacional sugerem que a 

introdução de uma nova formulação farmacológica deve se orientar por três fases, 

ou, os “3 Bs” ‒ Bench, Bedside and Back again , que se caracteriza por um processo 

dinâmico e de retroalimentação
(36)

, como segue. 

 A bancada ou bench é formada pelo pilar da pesquisa básica in vivo ou in 

vitro que forma a base para o exercício da prática e a fundamentação de novas 

diretrizes clínicas
(36)

. Esse pressuposto pressupões que o conhecimento 

farmacológico da Anf-B e da fisiopatologia da LRA tóxica deve nortear os 

protocolos de pesquisa na área da pesquisa básica experimental. Em consequência, os 
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resultados oriundos da pesquisa voltam para a prática assistencial, como propostas de 

novas estratégias, porém ainda sem confirmação clínica
(2,3)

. O segundo pilar que 

consiste no “ao lado do leito” ou bedside inclui estudos que avaliam a efetividade, 

aceitabilidade e custo/benefício das intervenções das ciências clínicas
(36)

,  seria então 

o “teste clínico” dos dados vindas da pesquisa básica. Exemplificando essa segunda 

etapa, estudo publicado por por Falagas ME et al. (2013) demonstrou, por meio de 

uma meta-análise, que a administração contínua da Anf-B lipossomal resultou em 

menor nefrotoxicidade do que a Anf-B convencional em pacientes
(35)

. No último 

pilar, back again, todas as informações originadas nas etapas anteriores e a vivência 

clínica que consistiram em evidências fortes são convertidas em tratamentos e 

estratégias de prevenção que norteiam as políticas de saúde 
(36)

.  

Os estudos in vivo do LEMA com modelos de LRA tóxica demonstraram a 

eficácia da terapêutica com antioxidantes como o NAC, o hemin (indutor da enzima 

heme oxigenase -1), os flavonoides Vittis Vinífera , isoflavona e diosmina-

hesperidina. Esses agentes foram eficazes na elevação da TFG enquanto que 

reduziram metabólitos oxidativos
(29,37,38,39)

  

Neste estudo a administração dos flavonoides diosmina e hesperidina em 

animais com LRA induzidos pela Anf-B demonstrou a elevação da TFG que foi 

evidenciado pelo clearance de creatinina e a disfunção tubular atenuada pela redução 

da fração de excreção de sódio, potássio e magnésio. A ação protetora antioxidante 

desses flavonoides foi confirmada pela redução dos valores de metabólitos 

oxidativos. Os mecanismos envolvidos na toxicidade da Anf-B e possivelmente na 

proteção antioxidante determinada pela DH evidenciadas nesse estudo serão 

melhores descritos a seguir. 

A LRA induzida pela Anf-B se confirma como dose dependente como 

demonstrado por Varlan DE et al (2001). Nesse estudo, as células tubulares expostas 

a concentrações variadas de Anf-B demonstraram aumento no número de células em  

apoptose. Esse aumento foi proporcional à elevação da concentração do 

medicamento
(28)

. Estudos relatam a identificação de células em apoptose a partir da 

exposição na concentração de 5mg/kg/dia
(18,28)

.  
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No estudo ora apresentado, observou-se que a administração de 15mg/kg de 

Anf-B em animais saudáveis induziu a LRA não oligúrica, confirmada pela redução 

do clearance de creatinina e aumento do fluxo urinário. Além disso,  a elevação das 

frações de excreção de sódio, potássio e magnésio confirmam o quadro de disfunção 

endotelial tubular e contribuem  para o agravamento do modelo de toxicidade tubular 

na LRA pela Anf-B.  

As primeiras manifestações de toxicidade direta acontecem minutos após a 

infusão de Anf-B, em que se observa aumento local de mediadores vasoconstritores, 

como a ET-1, os leucotrienos e adenosina, que induzem a vasoconstrição
 
com 

redução do FSR nas células endoteliais da microvasculatura renal
(40)

. Em parte essa 

vasoconstrição é intensificada pela redução da ação de vasodilatadores como o óxido 

nítrico (NO) e também pela ativação de citocinas inflamatórias que promovem a 

adesão leucócito-endotélio. A interação entre leucócitos e endotélio ocorre 

juntamente com a ativação da cascata de coagulação, que comprometem a 

microcirculação e consequente contribuem para a hipóxia renal e isquemia 
(41,42)

. 

França FD et al. (2013) demonstraram por meio de estudo in vitro que o mecanismo 

de ação da nefrotoxicidade da Anf-B está relacionado com a ativação da proteína 

quinase A (PKA) ‒ sinalizador da viabilidade celular, liberação de citocinas pró-

inflamatórias e a baixa expressão de NO sintase. A inibição da PKA atenua a 

disfunção renal induzida pela ANB via ação vasodilatadora de NO e redução de 

mediadores inflamatórios
(43)

. 

Inúmeras investigações descrevem que a vasoconstrição arteríola aferente 

renal está presente no modelo de LRA tóxica pela Anf-B, visto que o tratamento com 

bloqueadores de canais de entrada de cálcio como a nifedipina e a didropiridina, o 

verapamil e o diltiazem promoveram melhora da função renal evidenciada pela 

redução dos níveis séricos da creatinina e elevação do clearance de creatinina 

(44,45,46)
. Os bloqueadores de canais de entrada de cálcio da membrana celular, 

particularmente as células cardíacas e da musculatura lisa, reduzem a capacidade de 

excitação e contração celular, aumentando o período de relaxamento vascular e 

promovendo incremento no fluxo sanguíneo
(44,45,46)

. O pré-condicionamento com 

antagonistas do receptor da adenosina, como a aminofilina e fenaldopan, também 
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consistiu em elevação da TFG em animais submetidos à toxicidade da Anf-B, pelo 

mesmo efeito primário descrito para os bloqueadores de canais de cálcio
(47)

.  

Além dos distúrbios hemodinâmicos da microvasculatura, a presença de Anf-B nos 

túbulos renais resulta na formação de poros aquosos na membrana plasmática que 

favorece o influxo de prótons para o interior da célula e, consequentemente, ocorre a 

acidificação tubular pela redução do pH
(48)

. O mecanismo de vasoconstrição, somado 

à acidificação tubular, induz a lesão tubular principalmente das células tubulares 

localizadas na região da medula externa renal
(48)

. Essas células do epitélio renal são 

conhecidas pela sua alta susceptibilidade à lesão em condições de hipóxia devido à 

própria característica anatômica da região. Esse segmento do néfron recebe cerca de 

6% de todo o FSR e, portanto, necessitam de altas demandas de glicose e oxigênio 

para manutenção da atividade dos cotransportadores Na
+
/K

+ 
2Cl

- (48)
. 

 A lesão tubular é caracterizada pela transmigração das proteínas localizadas 

na membrana da celular, em especial a Na/K atpase, que alteram o seu domínio da 

face basolateral para face apical. Este mecanismo de lesão promove a perda da 

polaridade da membrana que resulta em disfunção tubular
 
e indução do fenômeno 

tubular distal. As células do túbulo distal perdem a capacidade de concentração da 

urina e da reabsorção de eletrólitos como cálcio e magnésio
(11,12)

. Portanto, a poliuria 

apresentada pelos animais que receberam Anf-B ocorre em resposta à inibição do 

sinalizador para reabsorção de água, AVP e V2R, no ducto coletor, via o canal de 

aquaporina-2
(49,50)

. A alta concentração de eletrólitos no ducto distal ativa o 

mecanismo feedback tubuloglomerular que intensifica o mecanismo de 

vasoconstrição e consequente, hipóxia e isquemia renal
(7,49,50)

. 

Os agentes de proteção renal que visam à prevenção da espoliação de 

eletrólitos confirmam a sua eficácia na LRA decorrente do uso de Anf-B. Nesse 

estudo, o tratamento com os flavonoides diosmina e hesperidina elevou a TFG e 

favoreceu a redução das frações de excreção de sódio, potássio e magnésio dos 

animais submetidos à toxicidade pela Anf-B, demonstrando a ação adicional da 

diosmina e hesperidina na prevenção de desordens eletrolíticas.  

A terapia com o diurético, amiloride, bloqueia os canais de sódio do túbulo 

distal que promove a excreção urinária de sódio e bicarbonato, reduz a excreção 
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urinária de potássio e consequentemente, previne a hipocalemia e 

hipomagnesemia
(51)

. Estudo clínico prospectivo, randomizado e controlado com a 

administração de espinolactona em 26 pacientes neutropenicos com várias desordens 

hematológicas, em tratamento com Anf-B, também demonstrou proteção renal por 

meio da prevenção da hipocalemia pela redução da espoliação do potássio
(52)

. 

A disfunção vascular e tubular neste modelo de LRA induzida pela Anf-B foi 

demonstrada pela elevação dos peróxidos e TBARS urinários, que confirmam a 

geração de EROs. A alta concentração de EROs causa peroxidação lipídica na 

membrana celular, oxidação de proteínas e lesão no DNA. Esses efeitos podem 

danificar a integridade das membranas plasmática e mitocondrial, comprometendo a 

função proteica e inibindo a proliferação e reparo celular. A manutenção da hipóxia 

favorece ainda o acúmulo de xantina, O2
.-
 e H2O2, os quais, na presença de ferro 

livre, geram o radical hidroxila que perpetua a cascata de lesão oxidativa das células 

renais
(13)

. 

Nesse estudo foi possível constatar a redução dos metabólitos oxidativos 

determinados pelo tratamento com Anf-B por meio do pré-condicionamento dos 

animais com a diosmina e hesperidina. A utilização da diosmina e hesperidina em 

modelos de LRA tóxica e isquêmica demonstraram resultados positivos, revelando a 

ação dos flavonoides como sequestradores de radicais livres
(53)

. 

O tratamento com os flavonoides, 80mg/kg de diosmina e hesperidina por 10 

dias, revelou elevação nos níveis de glutationa e redução significativa do 

malondealdeído e mieloperoxidase séricos, demonstrando a sua ação renoprotetora, 

com diminuição do estresse oxidativo sistêmico em animais submetidos ao 

mecanismo de isquemia-reperfusão
(22)

. A administração da diosmina e heperidina em 

animais submetidos ao modelo de LRA associada à sepse reduziu os metabólitos 

oxidativos, peróxidos e TBARS urinários, com melhora da função renal e diminuição 

do processo inflamatório com a redução da expressão do fator de necrose tumoral 

TNF-α e IL-6 nos rins intestino e pulmão
(39)

. 

A administração isolada da diosmina ou hesperidina também comprovou o 

efeito protetor antioxidante em diversos mecanismos de lesão celular. Silambarasan 

T et al. (2012) demonstraram a ação antioxidante do flavonoide diosmin em ratos 
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hipertensos. O tratamento oral com o diosmin aumentou a concentração de glutationa 

e a atividade da enzima antioxidante glutationa peroxidase que reduziram a 

peroxidação lipídica no tecido renal
(54)

. O pré-tratamento com hesperidina 

demonstrou efeito protetor antioxidante com a redução na geração de EROs em 

animais neonatos submetidos à hipóxia e isquemia do sistema nervoso central
(55)

. A 

administração oral de hesperidina reduziu o estresse oxidativo e a produção de 

citoquinas inflamatórias na hepatotoxicidade induzida pela ingestão de 

tetraclorobenzeno
(56)

.  Os resultados satisfatórios relativos à atenuação da disfunção 

renal induzida pela Anf-B quando se procedeu o pré tratamento com DH se somam 

aos dados aqui apresentados em favor de seu efeito renoprotetor antioxidante em 

modelo de nefrotoxicidade por fármaco. 

Sumariamente, este estudo demonstrou a vulnerabilidade do sistema renal 

frente à administração de drogas nefrotóxicas como a Anf-B, em que se observou  

declínio da função renal com redução da TFG e aumento das frações de excreção de 

sódio, potássio e magnésio 48 horas após o tratamento com esse fármaco. A 

avaliação de metabólitos oxidativos evidenciou a interferência de EROs nesse 

mecanismo de lesão tóxica. O pré-condicionamento com a diosmina e hesperidina 

surpreendeu com elevação significativa da TFG, a redução das frações de excreção 

de sódio, potássio e magnésio com baixa excreção de metabólitos oxidativos. Dessa 

forma, o tratamento com a diosmina e hesperidina revelou importante participação 

desses flavonoides na recuperação da função renal e no reestabelecimento do 

equilíbrio redox na LRA induzida pela ANB em ratos.  

Estudos descrevem várias ações terapêuticas com o objetivo de reforçar o 

tratamento e a prevenção da nefrotoxicidade induzida pela Anf-B. A busca pela 

segurança e qualidade de assistência recomendam estratégias preventivas para 

minimizar os efeitos da nefrotoxicidade associada à terapia antimicrobiana da Anf-

B
(3)

. As medidas preventivas envolvem infusões de soluções salinas hipertônicas
(57)

, 

infusões do fármaco em períodos prolongados
(58)

 e o uso de formulações lipídicas
(51)

. 

Essas medidas são eficazes principalmente para pacientes que apresentam baixo risco 

para o desenvolvimento da nefrotoxicidade associada à Anf-B, porém não mudaram 

o perfil epidemiológico dessa síndrome iatrogênica
(3,11)

. 
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A utilização dos antioxidantes naturais, como a diosmina e hesperidina,  

encontrados em frutas cítricas, demonstrou eficácia terapêutica na LRA induzida pela 

ANB. A utilização dos flavonoides diosmina e hesperidina pode ser considerada 

como alternativa terapêutica e preventiva.  

Inúmeros foram os mecanismos de ação da Anf-B evidenciados por esse 

estudo, como a redução da TFG, as desordens eletrolíticas e o desequilíbrio redox. 

Esses achados poderão se caracterizar como componentes fisiopatológicos para 

elucidar as articulações internas de patologias, cujos desconhecimentos ainda afligem 

os resultados terapêuticos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Os animais que receberam Anf-B apresentaram aumento do fluxo urinário e 

redução da função renal, caracterizando o quadro de LRA nefrotóxica não 

oligúrica. 

 

 

 A LRA induzida pela Anf-B demonstra disfunção tubular evidenciada pela 

elevação das frações de excreção de sódio, potássio e magnésio. 

 

 

 O mecanismo de lesão oxidativa por meio da elevação de peróxidos e TBARS 

urinários confirmou-se como componente fisiopatológico envolvido na 

indução da LRA pela Anf-B. 

 

 

 O pré-condicionamento com a diosmina e hesperidina demostrou efeito 

renoprotetor por meio da elevação da TFG e redução das frações de excreção 

de sódio, potássio e magnésio, além da proteção antioxidante confirmada pela 

redução de metabólitos oxidativos.  
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