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RESUMO 

 

O rim é responsável  pela maior parte da excreção de substâncias, tornando-se 

alvo de componentes tóxicos, tais como os meios de contrastes (MCTR). Os MCTR a 

base de iodo são substâncias utilizadas na angiografia, urologia ou tomografia 

computador izada. Essas substâncias não deveriam interagir com o organismo, porém, 

na prática clínica, demonstram certo grau de interação orgânica onde são filtradas e 

metabolizadas livremente pelos rins, podendo ocasionar insuficiência renal aguda (IRA) 

devido a vasoconstrição e a isquemia medular. O objetivo do presente estudo foi 

identificar, por meio de análise bidimensional, proteínas da célula mesangial 

imortalizada (CMI), que poderiam estar sub ou supra expressas quando em contato 

com o MCTRH e, por conseqüência desta alteração, estejam envolvidas no processo 

de nefrotoxicidade. Essas células foram divididas em 3 grupos: controle (Ct), manitol 

(Man) e tratado com HexabrixR (Hx), as quais foram tratadas e em seguida, aplicou-se 

a análise por gel de eletroforese bidimensional (2-DE). O método inicia-se pela 

focalização isoelétrica (1ª dimensão), onde as proteínas são separadas de acordo com 

seu pI. Em seguida, essas proteínas são submetidas a uma separação de acordo com 

sua massa molecular (2ª dimensão). Como os parâmetros usados anteriormente são 

independentes,  uma grande resolução de spots (marcações protéicas) foi atingida. Os 

géis bidimensionais foram corados com Coomassie. Após a identificação dos spots nos 

géis 2-DE, extração das pr oteínas e análi se por espectrometria de massa, constatamos  

o aparecimento de algumas proteínas com expressões variadas entre os géis Ct, Man 

e Hx. Dentre as proteínas identificadas localizamos algumas apenas nos géis 

submetidos à Hx, como: Canal de tropomiosina-1alfa (TPMA), e antígeno de 

proliferação de núcleo celular (PCNA). Outras localizadas nos géis Man e Hx estavam 

supra expressas em relação ao gel Ct, como a proteína de controle da translação 

tumoral. Em contrapartida, houve proteínas que foram apenas expressas nos géis Ct e 

Man, evidenciando que provavelmente o iodo contido no HexabrixR tenha ocasionado 

uma sub expressão dessas proteínas, tais como: anexina3 e Dna ligase. Finalmente 

houve a identificação de proteínas que estavam expressas nos três géis (Ct, Man e Hx) 

embora em concentrações variáveis, como: Hsp27, Erp57 e Beta actina-1. De maneira 

geral, fatos relevantes foram analisados, um deles é de que todas as proteínas que 

foram expressas nos géi s Ct e Hx, também foram detectadas nos géi s Man, permitindo-

nos enfatizar a possibilidade de descartar o papel da osmolaridade no aumento da 
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expressão das proteínas que foram identificadas somente no gel Hx, sugerindo, 

portanto, ser o iodo e não a osmolaridade o fator desencadeador das alterações da 

expressão protéica. Em contrapartida supõe-se ainda que a osmolaridade tenha sido a 

causadora do aumento da expressão de algumas proteínas apenas nos géis Man e Hx, 

e não no CT. Sendo assim sugerimos que o MCTR, tanto pela sua osmolaridade como 

por outros fatores entre eles a influência da molécula do iodo, pode regular a síntese 

e/ou expressão das proteínas nas células mesangiais. 
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1.1 Estrutura e função renal 

 

O rim é o órgão responsável  pela filtração do sangue que ocorre 

especificamente no glomérulo e pela manutenção do meio extracelular (homeostase)  

através da excreção de alguns produtos de degradação do metabolismo, tais como 

uréia, creatinina, ácido úrico e, também, pela reabsorção seletiva de água e soluto 

através dos túbul os. 

A unidade funcional do rim é o néfron (1.200.000 néfrons/rim) que é capaz de 

filtrar e formar a urina. É constituído pelo glomérulo, túbulo proximal, alças de Henle, 

túbulo distal e ducto coletor. O glomérulo é constituído por uma rede de capilares 

recobertos por células epiteliais que, em conjunto com os túbulos, é considerado um 

componente fundamental para o sistema excretório. Esta estrutura foi descrita pela 

primeira vez em 1666, por  Marcello Malpighi (Hayman, 1925). O mesângio glomerular é 

composto por três tipos de células: epiteliais, endoteliais e mesangiais, as quais se 

relacionam com os capilares adjacentes. 

Em 1860, Axel Key descreveu pela primeira vez a célula mesangial (CM) como 

uma estrutura mononuclear de formato estrelado, embebida por uma matriz mesangial. 

Desta forma, a CM foi caracterizada por suas relações estruturais entre capilares e 

mesângio. Através da análise de DNA, constatou-se que a maior concentração de 

proteína na CM é de f ibronectina, com al go em torno de 3,9% (Yasuda e cols., 1998).  

A fibronectina está presente na superfície de muitas células e possui uma 

importância significante na organização da matriz extracelular, na manutenção da 

morfologia e na adesão celular. Em segundo lugar, com 2,5%, está a calciclina, que 

acredita-se ser um importante regulador das funções da CM (Yasuda e cols., 1998). 
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Há duas classificações de CM: uma com capacidade de contração e regulação 

da área da superfície de filtração glomerular e outra proveniente da medula óssea. A 

primeira é responsável  pela manutenção da arquitetura glomerular estática e dinâmica, 

além de possibilitar a síntese de produtos bioativos. Já a segunda, se fixa na região 

mesangial e tem a capacidade de fagoci tar. 

As CM diferem-se das demais células renais por serem capazes de si ntetizar um 

grande número de substâncias como eicosanóides, fatores de crescimento, peptídeos, 

outros agentes vasoativos e citocinas (Mene e cols., 1989). Desta forma, são capazes 

de sintetizar e secretar vários compostos vasoativos e lipídeos bioativo, além da 

tirosina hidroxilase, que desencadeia a produção de catecolaminas e da enzima 

conversora de angiotensina I (ECA) que é capaz de liberar Angiotensina II (AII) (Mene 

e cols., 1989; Andrade e cols., 1998; Arita e cols., 2002; Di Marco e cols., 2003; 

Camargo de Andrade e cols., 2006). Além disso, as CM também produzem 

endopeptidase neutra (NEP) que libera Angiotensina 1-7 (Andrade e cols., 2002; 

Ebihara e cols., 2003), e renina, responsável  pela liberação de Angiotensina I (AI) 

(Leite e cols., 2003; Vidott i e cols., 2004). 

 

1.2 Rim e toxicidade 

 

Considerado como um órgão responsável  pela excreção da maior parte das 

substâncias ingeridas, o rim torna-se alvo de componentes tóxicos, entre eles os meios 

de contraste (MCTR). Os MCTR, a base de iodo, são substâncias utilizadas na 

angiografia, exames urológicos e tomografia computadorizadas não interagindo, 

supostamente, com o organismo. Porém, na prática clínica, tem sido constatado que 

essas substâncias não são totalmente inertes e mostram certo grau de interação 

orgânica, sendo f iltrados livremente, metabolizados pel os rins e absorvidos nos túbulos. 
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Em estudo in vitro, com cultura de células derivadas de adenocarcinoma da próstata 

(PC-3) e de carcinoma cervical humano (NHIK 3025) tratadas com meio de contraste, 

foram encontrados valores estatisticamente significantes de iodo no citoplasma e no 

núcleo destas células (Nordby e cols., 1989). 

Há três classes de MCTR: a primeira é constituída por MCTR de alta 

osmolaridade que contém um grupo carboxil ionizado com um cátion, usualmente iodo 

ou mercúrio. O MCTR, neste caso, é composto de moléculas com três átomos de iodo, 

que dissociam-se em duas partículas na solução. Além disso, possue uma alta 

osmolaridade (em torno de 1.500 mOsm/kg), que causa efeitos osmóticos, tais como 

sensação de dor  e calor devido à vasodilatação. 

A segunda classe surgiu em 1970 com a finalidade de diminuir o efeito osmótico 

e melhorar a tolerância com relação ao grupo carboxil. Este grupo foi substituído por 

uma não dissociação hidrofílica do grupo hidroxil, que possui três monômeros não 

iônicos. A osmolaridade desse grupo é de 700 mOsm/kg, representando uma menor 

sensação de dor , calor e toxicidade.  

Nas décadas de 1980/1990 foi desenvolvida a terceira geração de MCTR, 

baseada em dois tri-iodo com anel benzênico, ausência do grupo carboxil e alto 

número de grupos hidroxilados. Porém, a diminuição da osmolaridade aumentou a 

viscosidade da solução, t ornando a injeção intravascular mais difícil. 

Em 2000, Berg constatou uma ampla utilização das novas classes de MCTR 

iônicos de alta e baixa osmolaridade, bem como os não-iônicos, aproximando-se de um 

total de 60 milhões de doses por ano no mundo, alcançando a terceira posição no 

escore dos causador es de insuficiência renal aguda (IRA) . 
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A nefropatia, por meio de contraste (NMC), ocorre em menos de 1% dos 

pacientes normais e em 50% dos casos nos pacientes com nefropatia diabética - neste 

caso, 15% necessi tam de diálise após angiografia coronária (Morcos e cols., 1999).  

Apesar de bem tolerados em pacientes saudáveis, os MCTR iodados podem 

causar IRA em pacientes com os seguintes fatores de risco: insuficiência renal básica, 

desidratação, exposição concomitante com outras nefrotoxinas, insuficiência cardíaca, 

idade acima de 60 anos (devido à diminuição da massa renal e perfusão que ocorre 

com a idade), hipertensão, entre outros fatores (Idee e cols., 1994). 

Nicot e cols. em 1984, constatar am que a ar teriografia renal pode ser seguida de 

uma persistente ou passageira proteinúria, sem significantes mudanças na função 

renal. Atualmente, devido a vários estudos, sabe-se que os MCTR causam alterações 

renais, especialmente na hemodinâmica glomerular. Essas alterações ocasionam um 

declínio no ritmo de filtração glomerular (RFG), aumento da hipóxia medular (Brezis e 

cols., 1991), diminuição no clearance de creatinina, aumento na concentração de 

creatinina sérica, além de diminuir a pressão de oxigênio medular, mesmo havendo um 

aumento da pressão sanguínea medular. Diante disso, o rim possui mecanismos de 

proteção em resposta ao MCTR, um deles baseado no óxido nítrico, que é considerado 

um vasodi latador importante (Agmon e cols., 1994). 

Potier e cols., em 1997, constataram que culturas de célula mesangial de rato e 

de fibroblasto humano, quando submetidas a 90 e 100 mg/mL de Ioxaglato, 

apresentaram 61,25% e 65% de efeitos citotóxicos, respectivamente. Além disso, já foi 

descrito que há um aumento na morte por apoptose em células mesangiais expostas 

ao MCTR, mesmo em uma concentração de 0,01%, decorrente de alterações na 

qualidade e quant idade da produção de citocinas quando exposta a esses r adioagentes 

(Peer e cols., 2003). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  | I n t r o d u ç ã o | 

 5 
 

 

Em 2000, Rodriguez-Barbero e cols. avaliaram a relação da indução da 

toxicidade com a contração da célula mesangial ou contração glomerular a partir de 

medições na área de superfície da célula, onde constataram mudanças na organização 

do citoesqueleto, responsável  pela forma e mobilidade celular. 

Ang II e Endotelina I foram encontradas em quantidades elevadas na nefropatia 

por indução de agentes de radiocontraste (Heyman e cols., 1992), além da ativação do 

SRA, demonstrada por Caldicott e cols. em 1970. Estudos anteriores mostraram uma 

redução em torno de 50% na concentração de Ang I e um aumento de duas vezes na 

concentração de Ang II em meio extracelular de cultura de célula mesangial, exposto 

ao MCTR HexabrixR, sugerindo assim, que o MCTR induz ou estimula a conversão de 

Ang I em Ang II (Laranja, 1996). Deste modo, a vasoconstrição e a isquemia medular 

são fatores responsáveis pela IRA induzida por MCTR, (Barret, 1994; Brezis e Rosen, 

1995; Schor, 1997). De modo geral, qualquer estado patológico que diminua a função 

renal aumentará o potencial de risco desse indivíduo apresentar nefrotoxicidade 

induzida por MCTR (Hardiek e cols., 2001). 

 

1.3 Análise Pro teômica em Nef rologia 

 

A análise da expressão protéica modificada por alteração fisiológica e/ou 

patológica era realizada por técnicas Cromatograficas tais como fast performance liquid 

cromathography (FPLC) ou high performance liquid cromathography (HPLC), por 

Western blotting, ELISA entre outras, o que dificultava muito a comparação entre os 

grupos controle e experimental. Atualmente, a análise da expressão de inúmeras 

proteínas modificadas por alterações fisiológicas e/ou patológicas é feita 
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simultaneamente, utilizando-se o método de eletroforese bidimensional (2-DE), seguido 

de espectrometria de massa (EM).  

Esse conjunto de técnicas compõe a Proteômica, campo que estuda o proteoma 

(proteína + genoma). Anderson e Anderson (1998), definiram o termo como: “A prática 

da quantidade de proteína mensurada por expressão de um gene, para caracterizar 

processos biológicos e decifrar os mecanismos do controle da expressão gênica”. 

Recentemente, o termo genômico funcional tem sido usado para descrever análises da 

mudança de expressão gênica em resposta a várias condições experimentais. A 

aplicação do estudo proteômico em Nefrologia foi iniciada em 1995 pelo grupo de 

Witzmann, quando estes fizeram o uso da técnica de eletroforese bidimensional para 

identificar estresse renal como um biomarcador de toxicidade química. 

Diante da suscetibilidade do rim à exposição química, e, conseqüentemente, a 

uma nefrotoxicidade, esse tema tem gerado inúmeras aplicações da metodologia 

proteômica. Uma vez que o rim é composto por diversos tipos celulares e uma 

vascularização complexa, presume-se que cada célula renal expresse um proteoma 

distinto. 

A 2-DE, conceito introduzido por O´Farrell em 1975, é uma técnica que identifica 

as proteínas de amostras biológicas de acordo com o seu ponto isoelétrico (pI) e sua 

massa molecular (MM). Daí decorre a denominação bidimensional, sendo essas 

identificações independentes umas das out ras. 

A primeira dimensão é dada pela focalização isoelétrica (IEF), cuja separação 

das proteínas é feita de acordo com seu pI, que é o pH específico onde a carga 

protéica é zero. Já a segunda dimensão é proveniente do gel de eletroforese composto 

por Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide gel Electroforesis (SDS-PAGE) (Laemmli, 
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1970), que separa as proteínas de acordo com sua MM. O resultado final será muitos 

spots protéicos em gel  2-DE com diferentes pIs (eixo X) e MM (eixo Y). 

Uma ferramenta complementar à análise protéica via mapa 2-DE tem sido a 

espectrometria de massa (EM). Seu aparecimento ocorreu há 20 anos e consiste em 

uma técnica por meio da qual substâncias químicas são identificadas, separando íons 

em campos elétricos e magnéticos. 

A EM é utilizada para identificar e caracterizar proteínas ou analisar sua 

estrutura peptídica no estudo proteômico, através da geração de íons de moléculas 

intactas, possibilitando assim a determinação da sua massa molecular. Os 

instrumentos usados nestes estudos são denominados espectrômetros de massas. A 

partir de 1988, duas técnicas diferentes de EM tornaram possível  sua aplicação para 

macromoléculas, como os ácidos nucléicos e as proteínas.  

A primeira técnica é conhecida por Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization 

(Maldi MS), que foi descrito por Karas e Hillenkamp (1988), na qual demonstraram que 

as proteínas poderiam ser ionizadas pela co-cristalização com uma molécula pequena, 

denominada matriz. A outra técnica é o Electrospray Ionization Mass Spectr ometry (ESI 

MS), cujas macromoléculas contidas em uma solução são forçadas diretamente do 

estado líquido para o estado gasoso (Lehninger, 2005). Essa é uma das mais 

importantes técnicas de ionização, sendo utilizada para analisar peptídeos, proteínas, 

oligonucleotídeos, oligossacarídeos, lipídeos e polímeros sintéticos. 

A pesquisadora Sandra Maria Rodrigues Laranja, em trabalho anterior, no ano 

de 1996, demonstrou alterações na produção de catecolaminas e angiotensinas nas 

CM em cultura sob o efeito do MCTRH, sugerindo ativação ou supressão de enzimas 

responsáveis pela metabolização desses hormôni os. Esses resultados nos est imularam 

a verificar a expressão protéica nestas células sob a ação dos MCTR. Para 
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alcançarmos nosso objetivo, utilizamos, ferramentas de análise proteômica, com a 

finalidade de detectar proteínas que possam estar supra ou sub–reguladas. 
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Com a finalidade de ampliar o conhecimento da ação do meio de contraste 

radiológico iodado HexabrixR (MCTRH) no sistema renal, o presente estudo tem como 

objetivo identificar, por meio de análise proteômica, proteínas da célula mesangial 

imortalizada (CMI). Estas proteínas poderiam estar sub ou supra expressas quando em 

contato com o MCTRH e, por conseqüência, poderiam estar envolvidas no processo de 

nefrotoxicidade. Esse conhecimento poderá auxiliar no diagnóstico futuro e também em 

tratamentos que amenizem um quadro de injúria renal provocada pela ação do meio de 

contraste (MCTR). 
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Protocolo experimental aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (CEP: 1378/03) . 

 

3.1 | Modelo de estudo 

 

A célula mesangial foi escolhida como modelo de estudo, pois é a célula mais 

sensível aos efeitos tóxicos dos MCTR (Portier e cols. 1997). Neste estudo foi utilizada 

a célula mesangi al imortalizada (CMI) de camundongo de número ATCC: CRL-1927. 

 

3.2 | Cultura de célula mesangial imortalizada (CMI) de camundongo 

 

As células foram cultivadas em meio de cultura Dulbecco´s Modified Eagle´s 

Médium (DMEM) suplementado com 5% de soro bovino fetal (SBF) contendo 50 U/mL 

de penicilina e 6 mg/mL de estreptomicina (Sigma Co., EUA), e mantidas em 

incubadora a 37 °C com 5% CO 2. 

As células foram tripsinizadas após atingir um estágio próximo da confluência 

total, de acordo com as seguintes etapas: o meio de cultura foi totalmente aspirado e 

as células lavadas por duas vezes com tampão PBS (NaCl  137 mM, KCl  2,7 mM, 

Na2HPO4  10 mM, KH2PO4  8 mM, pH 7,4). Em seguida, foi adicionado 0,5 mL de 

tripsina 1 mg/mL (Cultilab, Brasil) sobre as células por placa de 52 cm2. Quando 

constatado o desprendimento das células, adicionou-se o meio de cultura 

suplementado com 5% de SBF para neutralizar a ação da tripsina. As células foram 

então sub-cultivadas em placas de 52 cm2 até atingirem confluência ideal para serem 

submetidas à contagem cel ular.  
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3.3 | Contagem celular 

 

Após ser atingido um número ideal de 10 placas em confluência total, 

prosseguimos com a contagem celular, utilizando a câmara de Newbauer, com a 

finalidade de obter 300.103 células por placa de 52 cm2. Estabelecemos assim uma 

igualdade entre as placas para que a única variável fosse o tratamento. Nessa etapa 

ocorreu uma transferência de 10 para 30 placas de cultura de CMI, todas com 

aproximadamente 3.105 células. 

Após atingir a confluência total, as placas foram subdivididas em três grupos 

com um total de 10 placas de 52 cm 2 por grupo, que foram tr atadas de for mas distintas: 

Controle (Ct), Manitol (Man), como controle de osmolaridade, e tratado com ioxaglato 

de meglumina e sódio (HexabrixR 320, Laboratório Guerbet, França). 

 

3.4 |Tratamento celular 

 

3.4.1 |Cultura de CMI do grupo controle 

 

O meio de cultura das células em confluência foi totalmente aspirado e as 

células foram lavadas por duas vezes com PBS sendo incubadas, em seguida, em 

6 mL de meio DMEM sem SBF por 6 horas, a 37 °C e com 5%  CO2. 
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3.4.2 |Cultura de CMI do grupo Manitol 

 

Seguindo o mesmo método descrito acima, as células foram incubadas com 

6 mL de meio DMEM sem SBF, adicionando-se Manitol na concentração final de 

4,8 mg/mL (concentração igual à do Hexabr ixR) por 6 horas, a 37 °C e com 5% CO 2. 

 

3.4.3 | Cultura de CMI na presença de meio de contraste 

 

O meio de contraste utilizado foi o HexabrixR (Hx). Este composto é classificado 

como um MCTR iônico de baixa osmolaridade (600 mOsm/kg de água) que contém 

320 mg/mL de teor de iodo, sendo 59% de seu conteúdo na solução em uma 

concentração final de 4,8 mg/mL. Cada 100 mL contêm 19,65 g de sal sódico do ácido 

ioxáglico e 39,30 g de sal meglumínico do ácido ioxágli co. 

Próximo de uma confluência total, o meio de cultura foi totalmente aspirado e as 

células lavadas por duas vezes com PBS e incubadas com 6 mL de meio DMEM sem 

SBF, contendo MCTRH na concentração final acima citada, por seis horas, a 37 °C 

com 5% CO2. 

 

3.5 | Viabilidade Celular 

 

A viabilidade celular foi avaliada por método de exclusão. Para isso, utilizamos 

dois corantes fluorescentes: laranja de acridina (LA) e brometo de etídio (BE). 

Adicionamos à suspensão de células, 300 µL de uma solução contendo os dois 

corantes. As células coradas foram observadas e contadas no microscópio de 

fluorescência com aumento de 40x, sendo que as verdes foram consideradas viáveis e 
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as laranjas, inviáveis. Esse método de viabilidade celular consiste no princípio de que a 

célula é permeável à AO que, ao ligar-se à dupla fita de DNA, emite uma fluorescência 

verde. Porém, a célula é impermeável ao BE quando sua membrana plasmática está 

intacta. Assim, quando a membrana sofre lesão, esse corante penetra na célula e liga-

se à dupla fita de DNA, emitindo uma fluorescência alaranjada. A viabilidade é dada 

pela porcentagem (%) de células viáveis na totalidade da amostra. 

 

3.6 | Preparo do lisado celular 

 

Após o período de 6 horas de incubação a 37°C e com 5% CO2, como descrito 

no tópico 3.4, o meio extracelular foi retirado das placas que compunham cada grupo 

de estudo e armazenado a -80 °C. As células foram então lavadas duas vezes com 

PBS, que foi desprezado, sendo a seguir raspadas na presença de tampão Tris-HCl 

40 mM pH 7,6, contendo 2% de Triton X-100 (Merck Co., EUA) e homogeneizadas sob 

agitação em vortex. O homogenato foi centrifugado a 12.000 rpm (Centrifuge 5403, 

Eppendorf, EUA) durante 5 minutos, a 4°C. Após esse processo, coletamos o 

sobrenadante que foi armazenado a -80 °C para ensaios posteri ores.  

 

3.7 | Determinação da concentração protéica 

 

A determinação da concentração protéica foi realizada com base no método de 

Lowry (Lowry et al., 1951). Para isso, usamos o Kit DC-Protein (Bioagency, Brasil) 

específico para detectar proteínas em soluções com detergente e a albumina sérica 

bovina foi usada como padrão protéico. Uma amostra do homogenato celular , contendo 

250 mg e 500 mg de proteína foi dialisada separadamente contra água em 
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concentrador Centricon com membrana de exclusão de 10 kDa (Millipore, EUA) e 

liofilizada em Speed Vac (Savant, EUA) . 

As amostras preparadas como descrito acima foram submetidas à eletroforese 

bidimensional. 

 

3.8 | Géis Bidimensionais da CMI 

 

3.8.1 | Focalização Isoelétr ica (1ª Dimensão) 

 

A amostra liofilizada foi ressuspendida em 250 µL de uma solução composta por 

8 M Uréia (Bio-Rad, EUA), 2% Triton X-100, traços de azul de bromofenol, 0,01 mM 

ditiotreitol (DTT) (Invitrogen, Nova Zelândia) e 0,5% do tampão IPG 3-10 (GE 

Healthcare/Amersham Biosciences, Suécia). Em seguida, a amostra foi aplicada em 

uma fita Immobiline drystrip de 13cm com pH variando 3-10 (GE Healthcare/Amersham 

Biosciences, Suécia). A fita foi então reidratada por 14 horas em temperatura ambiente 

e, posteriormente, submetida à focalização isoelétrica (IEF) em IPGphor Manifold 

System (GE Healthcare/Amersham Biosciences, Suécia) em alta voltagem (8.000 V), 

separando as proteínas de acordo com seu ponto isoelétrico. 

 

3.8.2 | Eletroforese (2ª Dimensão) 

 

Antes de ser aplicada à segunda dimensão, as fitas foram equilibradas em 4 mL 

de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 8,8, contendo 0,26 mM de DTT, 6 M uréia, 30% glicerol 

(Sigma Co., EUA), 2% dodecil  sulfato de sódio (SDS) (Sigma Co., EUA) e traços de 

azul de bromofenol, sob agitação durante 15 minutos. Após esse período, as fitas 
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foram transferidas para uma segunda solução (composta pela mesma solução de 

equilíbrio), sem DTT, mas contendo 0,54 mM de Iodocetamida e agitadas por 15 

minutos. 

Na segunda dimensão, as fitas contendo as proteínas separadas pela IEF foram 

submetidas a uma eletroforese em gel de poliacrilamida 10% com 1,5 mm de 

espessura, utilizando uma cuba SE 600 Ruby (GE Healthcare/Amersham Biosciences, 

Suécia). As fitas foram colocadas sobre o gel de poliacrilamida polimerizado, 

juntamente com um padrão protéico de massa molecular de 25 a 250 kDa, Dual Color 

(Bio-Rad, EUA). Foi aplicada uma corrente constante de 50 mA e 180 V durante 

aproximadamente 6 horas.  

 

3.8.3 | Coloração dos Géis Bidimensionais 

 

Os géis foram corados por dois métodos distintos. Alguns géis foram corados 

por Coomassie Bio-Safe (Bio-Rad, EUA) durante toda a noite e descorados em água 

ultrapura (MilliQ, Millipore, EUA) por 2 horas. O Coomassie utilizado tem uma 

sensibilidade em torno de 10 ng/spot e permite a análise das proteínas por 

espectrometria de massa. Já os outros géis relacionados com os que já haviam sido 

corados pelo Coomassie, foram revelados pelo método de coloração por prata (Silver 

Stain, Bio-Rad, EUA), cuja sensibilidade é de 1 ng/spot, sendo a nitidez da revelação 

maior quando comparada à do Coomassie. Os reagentes utilizados neste trabalho para 

a revelação com prata, causam interferência na análise por espectrometria de massa, 

portanto, apenas os géi s corados com Comassie foram submetidos à EM. 

Na revelação por prata, os géis permaneceram durante toda a noite numa 

solução fixadora (metanol 40% : ácido acético 10%). Após esse procedimento, foram 
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realizadas sucessivas lavagens: solução oxidante concentrada 10% por 10 min, 

reagente de prata concentrado 10% por 60 minutos e três lavagens com 3,5% da 

solução reveladora por 5 minutos cada, interrompendo a reação com uma solução de 

ácido acético 5% (Merck, Co., EUA) . 

 

3.9 | Análise dos spots por programa de computação 

 

Os géis corados foram submetidos à densitometr ia, utilizando-se um GS-710 

Calibrated Imaging Densitometer  (Software Quantity One 4.1.0, Bio-Rad, EUA). Isso 

nos possibilitou detectar  os spots e a avaliar sua expressão em valores de pixels. 

Após esse processo, os géis foram também analisados pelo programa de 

computação Phoretix 2D, onde as imagens foram tratadas, otimizadas e os spots de 

interesse detectados, marcados e analisados. Nessa etapa, foi possível fazer uma 

análise comparativa qualitativa entre os géis dos diferentes grupos com o objetivo de 

detectar proteínas que sofreram alguma alteração em sua expressão devido à 

exposição ao tratamento. 

 

3.10 | Extração dos spots de interesse e Identificação Protéica 

 

Após a identificação dos spots de interesse, os géis foram submetidos ao XciseR 

(Shimadzu Biotech, Japão), que permite a identificação, extração e digestão dos spots 

de maneira automatizada. Estas análises foram realizadas na Kratos Analytical 

(Shimadzu Company) em Manchester /Inglaterra. Os spots foram descorados com 

100 mM de bicarbonato de amônio e acetonitr ila na proporção de 1:1, processo esse 

repetido 3 vezes (20 minutos/lavagem) . Em seguida, as proteínas foram digeridas 
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enzimaticamente com 30 µL de uma solução contendo 25 mM de bicarbonato de 

amônio e 10 ng/µL de tripsina (Sigma Co, Alemanha) a 30 °C dur ante toda a noite.  

A placa para o Maldi-TOF/MS foi previamente preparada com a matriz α-cyano-4 

hydroxy-cinnamic acid (4HCCA) numa concentração de 10 mg/mL, em uma solução 

contendo: 70% de acetonitrila, 30% de água e 0,1% de TFA. A seguir, aplicou-se 1 µL 

da amostra digerida sobre a placa e analisou-se no espectrômetro de massa AXIMA–

CFR plusR (Shimadzu Biotech, Japão) (Maldi TOF/MS). No espectrômetro, a matriz foi 

bombardeada por laser, absorvendo sua energia e transferindo-a para as moléculas da 

amostra, resultando na evaporação e ionização de ambos. Os íons então passaram 

pelo interior do tubo de vôo, em que foram separados de acordo com a razão 

massa/carga, até atingirem o detector. Nesse momento, foi possível fazer a leitura dos 

fragmentos peptídicos que foram analisados no programa de computação MascotR 

(Matrix Science, Inglaterra) para posterior identificação das proteínas no banco de 

dados NCBInr .  

O escore da probabilidade da proteína foi calculado pelo programa de 

computação, usado basicamente como um critério para a identificação correta, em que 

o escore do íon foi - 10*Log (P) e onde P* é a probabilidade de ocorrer o evento 

(p<0,05). 

 

3.11 | Análise estatística 

 

Os demais resultados foram apresentados como média ± EP (erro padrão). A 

análise estatística foi realizada pelo teste “One Way ANOVA”. 
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4.1 | Identificação e Viabilidade Celular 

 

O estudo foi realizado com células mesangiais imortalizadas (CMI), na 

passagem 19 com 90% de confluência. Por se tratar de uma célula imortalizada, 

descarta-se a possibilidade de haver  algum outro tipo celular que não seja mesangial. 

O estudo de vi abilidade foi realizado em células controles e tratadas com manitol 

e HexabrixR (Tabela 1). Tanto as células controle como as células tratadas 

apresentaram-se viáveis. 

A integridade das células foi constatada através da análise da viabilidade celular 

em microscópio de fluorescência com aumento de 40x, como descrito em Métodos. 

Observamos que, em média, 97% das células eram viáveis nos três grupos estudados. 

(Tabela 1). 

 

4.2 | Eletroforese Bidimensional 

 

4.2.1 | Géis Bidimensionais do lisado de CMI, cor ados por Coomassie 

 

Como descrito em Métodos, 500 µg de proteína foram analisados na primeira e 

segunda dimensão. Os géis bidimensionais foram corados por Coomassie Bio-Safe. 

Retiramos os spots protéicos que estavam visíveis em um, dois ou nos três géis, dos 

grupos CMI Controle (Ct), CMI submetido a Manitol (Man) e CMI tratado com meio de 

contraste HexabrixR (Hx). Constatamos a presença em todos os géis, de uma 

quantidade maior de proteínas ácidas e com massas moleculares que variam entre 100 

e 37 kDa. Nas amostras tratadas com Hx, houve o aparecimento de 11 proteínas não 

encontradas nos outros grupos. Por outro lado, algumas proteínas foram expressas 
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apenas nas amostras dos grupos Ct e Man, não sendo expressas nas amostras 

tratadas com Hx. A representação gráfica dos spots protéicos detectados nos géis 

pode ser vi sta na Figura 1. 

 

4.2.2 | Géis Bidimensionais de CMI submeti dos à coloração por Prata 

 

Aplicamos 250 µg de proteína na primeira e segunda dimensão, como descrito 

em Métodos, que for am submetidos à coloração por prata (Silver Stain, Bio-Rad, EUA).  

Os géis corados por prata apresentaram linhas de arraste com um colorido mais 

evidenciado, devido à alta sensibilidade do método de revelação, embora a 

concentração protéica aplicada nesses géis tenha sido a metade da aplicada nos géis 

corados por Coomassie. Esse resultado serve para evidenciar a diferença existente 

entre a sensibilidade da coloração por Prata e a coloração por Coomassie (Figura 2). 

 

4.2.3 | Representação gráfica do número de pixels dos spots protéicos localizados na 

Figura 1 

 

Após a identificação dos spots de interesse, localizados nos géis de estudo 

(n=3), como visto na Figura 1, realizamos a densitometria no GS-710 Calibrated 

Imaging Densitometer  e determinamos o número de pixels em cada um desses spots. 

O resultado obtido para cada spot foi analisado estatisticamente pelo método One Way 

ANOVA e constatamos que as concentrações das proteínas representadas pelos spots 

5, 11 e 13 do grupo Man foram estatisticamente maiores que a dos outros grupos. A 

proteína contida no spot 12 foi mais expressa no grupo Hx quando comparada com os 

grupos Ct e Man. Alguns spots apresentados na Figura 3, como o spot 6, spot 7, 
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spot 8, spot 9 e spot 10, não apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

entre os géis estudados. Já na Figura 4, estão representados apenas os spots que 

apareceram em um único gel dos grupos estudados. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam a relação entre o número do spot (vide Figura 1), 

seu valor  médio em pixels e a proteína cor respondente ao spot, quando identificada por 

espectrometria de massa. 

 

4.3 | Espectrometria de Massa 

 

Após a análise densitométrica e a determinação dos spots de interesse, que 

apresentaram expressão alterada, os spots foram retirados dos géis, descorados e 

digeridos enzimaticamente como descrito em Métodos para identificação das proteínas. 

Os fragmentos peptídicos obtidos a partir do espectrômetro de massa AXIMA–

CFR plusR (Shimadzu Biotech, Japão)  (Maldi TOF/MS) foram analisados pelo programa 

de computador MascotR para posterior identificação das proteínas utilizando-se o 

banco de dados NCBInr. Estes resultados estão representados nas Figuras 5 a 13, 

onde A representa os espectros dos fragmentos peptídicos, B o gráfico de 

probabilidade para cada proteína e C a identificação da proteína de interesse. 
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Tabela 1 | Viabilidade celular das CMI que compuseram os seguintes grupos: Ct, Man e Hx. A 

viabilidade é dada pela média das análises, expressas em porcentagem (%) de células viáveis na 

totalidade da amostra. 

 

Grupos Viáveis Não viáveis Total % (Viáveis) 

Controle 1 100 2 102 98 

Controle 2 114 1 115 99,1 

Média Controle 107 1,5 217 98,6 

     

Manitol 1 120 0 120 100 

Manitol 2 103 0 103 100 

Média Manitol 223 0 223 100 

     

Hexabrix 1 123 3 126 97,6 

Hexabrix 2 109 2 111 98,2 

Média Hexabrix 232 5 237 97,9 
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Figura 1 | Mapa bidimensional das proteínas de CMI dos grupos Controle (Ct), Manitol (Man) e Hexabrix 

(Hx) (n=3) obtido por coloração por Coomassie, pH 3 -10 e massa molecular de 25 – 250 kDa. Abaixo da 

figura, há uma representação gráfica da localização dos spots entre os géis. Os que aparecem somente 

na amostra Ct estão representados em vermelho. Os que aparecem no Ct e Man estão representados 

em preto e os que aparecem nos três géis estão representados em azul. Os spots encontrados nos géis 

Man e Hx estão representados em amarelo e os que somente estão no gel Man estão representados em 

laranja. Os que aparecem apenas no gel Hx estão representados pelos spots verdes. 

 

 

 

11 

4 

3 

1 

Total 

4 
6 

    Ct   Man   Hx 

 
+ - - 

 + + - 

 + + + 

 - + + 

 
- + - 

 
- - + 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


| R e s u l t a d o s | 
 
 

 23

 

 

 

Figura 2 | Mapa bidimensional das proteínas das CMI dos grupos Controle (Ct), Manitol (Man) e 

Hexabrix (Hx) (n=3), obtido por coloração por prata, após 2-DE, com padrões de massas moleculares 

variando de 25 – 250 kDa. Os spots protéicos em destaque representam os mesmos spots detectados 

no gel corado por Coomassie (n = 3). Segue a mesma representação gráfica da Figura 1. 
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Figura 3 | Representação gráfica do número de pixels dos spots localizados em pelo menos dois géis 

corados por Coomassie. As proteínas representadas pelos spots marcados com (*) apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados. Os números dos spots utilizados 

nesse gráfico são os mesmos da Figura 1. Os valores são média ± EP, n = 3, *p < 0,05 obtido por One 

Way ANOVA. 

* 

* 
* 

* 

* P<0,05 
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Figura 4 | Representação gráfica do número de pixels dos spots localizados em apenas um gel 

revelados por Coomassie (n = 3). A proteína representada pelo spot 14 foi expressa apenas no gel Ct. Já 

as proteínas representadas pelo spots 15 a 18 foram apenas encontradas no gel Man. Finalmente, os 

spots 19 a 29 representam as proteínas que foram identificadas apenas nos géis cujas amostras foram 

tratadas pelo Hx. Os números dos spots utilizados nesse gráfico são os mesmos da Figura 1. 
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Tabela 2 | Valores em pixels dos spots identificados nos grupos Ct, Man e Hx (n = 3) encontrados no 

mínimo em dois géis (Figura 3) e a proteína correspondente ao referido spot, quando identificada. 

 

 Controle Manitol Hexabrix Proteína 

N° do spot (pixels) (pixels) (pixels)   

1 205 252 0 - 

2 647 745 0 - 

3 404 222 0 Anexina 3 

4 1098 1322 0 DNA ligase 

5 239 394 123 Hsp27 

6 891 924 925 Beta actina 1 

7 251 360 308 Hsp84 

8 286 399 243 ERp57 

9 232 254 394 - 

10 492 481 346 - 

11 0 618 475 - 

12 0 230 439 - 

13 0 614 210 

Proteína de 
controle da 

translação tumoral 
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Tabela 3 | Valores em pixels de cada spot identificado em um único gel Ct, ou Man ou Hx (Figura 4) e a 

proteína correspondente ao spot identificado. 

 

N° do spot Controle Manitol Hexabrix Proteína 
 (pixels) (pixels) (pixels)   

14 454 0 0 - 
15 0 356 0 - 
16 0 351 0 - 
17 0 319 0 - 
18 0 339 0 - 
19 0 0 203  
20 0 0 267 - 
21 0 0 412 - 
22 0 0 302 - 
23 0 0 205 - 
24 0 0 327 - 
25 0 0 287 - 
26 0 0 318 Canal de tropomiosina 

27 0 0 245 

 
Antígeno de proliferação 
do núcleo celular (PCNA) 

28 0 0 322 - 
29 0 0 447 - 
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Figura 5 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 3. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Anexina 3 com score 135, localizada 

nos géis referentes aos grupos Ct e Man. 

B 

C 

A 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


| R e s u l t a d o s | 
 
 

 29

 

 

 

 

Figura 6 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 6. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Beta Actina 1 com score 79, 

localizada nos géis referentes aos grupos Ct, Man e Hx. 

A 

B 

C 
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Figura 7 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 5. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Hsp27 ou Hspb1 com score 69, 

localizada nos géis referentes aos grupos Ct, Man e Hx. 

B 

C 

A 
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Figura 8 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 27. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida 

através do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Antígeno de proliferação 

nuclear celular (PCNA) com score 70, localizada apenas no gel referente ao grupo Hx. 

A 

B 

C 
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Figura 9 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 8. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: ERp 57 com score 113, localizada 

nos géis referentes aos grupos Ct, Man e Hx. 

A 

B 

C 
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Figura 10 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 26. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida 

através do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Canal de tropomiosina 1-

alfa (TPMA) com score 69, localizada apenas no gel referente ao grupo Hx. 

A 

B 
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Figura 11 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 4. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: DNA ligase com score 93, localizada 

nos géis referentes aos grupos Ct e Man. 

A 

B 

C 
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Figura 12 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 7. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida através 

do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Hsp 84 com score 114, localizada nos 

géis referentes aos grupos Ct, Man e Hx. 

A 
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Figura 13 | (A) Representação do espectro de massa dos fragmentos peptídicos correspondentes à 

proteína representada pelo spot 13. (B) Gráfico de probabilidade para identificação protéica obtida 

através do software MascotR. (C) Representação da identificação protéica: Proteína de controle 

tumoral com score 85, localizada nos géis referentes aos grupos Man e Hx. 

A 

B 
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Os meios de contraste (MCTR) são substâncias utilizadas nos exames de 

angiografia, urografia e tomografia computadorizada, que cada vez mais auxiliam no 

diagnóstico de diferentes patologias. Essas substâncias não deveriam interagir com o 

organismo, porém, na prática clínica tem-se constatado que os MCTR não são 

totalmente inertes e mostram certo grau de interação orgânica. Estas substâncias são 

filtradas livremente e metabolizadas pelos rins, não sendo secretadas nem absorvidas 

nos túbulos. 

Todos os radiocontrastes têm em comum alguns efeitos agudos na 

hemodinâmica renal e glomerular, induzindo um declínio do ritmo de filtração 

glomerular (RFG). Diferentes efeitos foram observados nos eletrólitos do túbulo renal. 

Tanto Iotalamato como Ioxaglato estimularam a caliurese, fato esse provavelmente 

relacionado com a pobr e reabsorção de ânions par a o lúmen e com o envio de potássio 

para a urina. 

Provavelmente, o efeito mais relevante do potencial nefrotóxico dos 

radiocontrastes in vivo seja o aumento da hipóxia para os membros medulares 

ascendentes em perfusão de rim isolado (Brezis e cols., 1991). Esses fatores levam à 

IRA e acometem principalmente os pacientes mais suscetíveis que apresentam 

insuficiência renal, insuficiência cardíaca, diabetes e idade acima dos 60 anos.  

O mecanismo de interação entre o MCTR e o rim ainda não está muito claro, 

apesar dos vários estudos clínicos. Acredita-se que os efeitos tóxicos dos MCTRH 

possam alterar a expressão de algumas proteínas renais, promovendo um quadro de 

injúria. 

Com o intuito de ampliar o conhecimento da ação do MCT RH no sistema renal, o 

objetivo deste estudo foi verificar sua ação sobre a expressão das proteínas das CMI, 

buscando evidenci ar sua regulação frente a um insulto nefrotóxico. 
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Utilizamos para a execução do projeto os métodos de análise de géis 

bidimensionais e de identificação protéica por espectrometria de massa, ferramentas 

que nunca foram utilizadas para analisar a ação dos MCTR nas CMIs por nenhum 

grupo de estudo. Foram analisadas as células que constituíram os grupos Controle 

(Ct), Manitol (Man) e tratadas com HexabrixR (Hx), nos quais detectamos 

simultaneamente várias proteínas e observamos a diferença de expressão das 

mesmas nos referidos grupos. 

Constatamos na eletroforese 2D uma quantidade maior de proteínas ácidas na 

faixa de pH entre 3 e 6 com massas moleculares que variaram de 37 a 100 kDa nos 

três grupos estudados. 

Neste trabalho, optou-se por corar os géis com Coomassie Bio-Safe devido à 

incompatibilidade do corante de prata disponível com o espectrômetro de massa, 

embora sua sensibilidade fosse 10 vezes maior do que a do Coomassie. Não foi 

possível adquirirmos durante o estudo o cor ante compatível  com EM denominado Prata 

Plus, que mantém a mesma sensibilidade da prata (1ng/spot), mas não contêm tolueno 

e formaldeído. 

Analisando os géis corados por Coomassie, detectamos a expressão de várias 

proteínas. Porém, quando analisamos os géis corados por prata, verificamos que estes 

géis apresentavam um número maior de spots, ou seja, mais proteínas foram 

evidenciadas mesmo tendo sido aplicada uma concentração de proteínas menor do 

que nos géis corados com Coomassie. Após essa etapa, as proteínas contidas nos 

spots foram digeridas, analisadas pelo programa MascotR e posteriormente 

identificadas utilizando-se o banco de dados NCBInr. 

A partir do conhecimento da função das proteínas identificadas nesse estudo, 

poderemos fazer algumas analogias entre a alteração de sua expressão e o 
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desencadeamento de respostas sistêmicas e renais em decorrência do uso de 

MCTRH. 

Constatamos o aparecimento de algumas proteínas apenas nos géis do grupo 

Hx, tendo sido identificadas: a proteína do canal de tropomiosina-1alfa (TPMA) e o 

antígeno de proliferação de núcleo celular (PCNA). Obtivemos ainda um score limítrofe 

para outras duas proteínas,  a proteína associada com ser ino protease na ligação com a 

Manose (Masp1) e o proteassomo da subunidade β5, que necessitariam de uma 

confirmação posterior, utilizando-se, por exemplo, uma análise espectrométrica por 

Post-Source Decay (PSD), o que não foi possível  no período deste estudo.  

A TPMA, que aparece expressa em concentrações relevantes apenas nos géis 

tratados com Hx, é uma proteína localizada no citoesqueleto, que se liga a filamentos 

de actina, bloqueando a interação de actina e miosina, ocasionando mudanças em sua 

organização. Brezis e cols. (2000), em um estudo que correlacionava a toxicidade do 

MCTR com a contração de CMI, sugeriu que o iodo ou outra substância existente 

nesse composto agiria diretamente nos filamentos de actina, ocasionado alterações na 

hemodinâmica glomerular. 

Podemos sugerir que o HexabrixR desencadei a uma reação inflamatória, pois 

nas células submetidas a esse tratamento, houve o aparecimento do antígeno de 

proliferação de núcleo celular (PCNA) que induz a produção de Interleucina-2 e, por 

conseguinte, estimula a proliferação dos linfócitos T responsáveis pela resposta 

inflamatória. O PCNA também atua no RNAm, estimulando a proliferação celular in 

vitro e in vivo (Saifudeen e cols, 2002). O aumento dos níveis de PCNA está associado 

com a proliferação de células cancerígenas, sendo descrito como um marcador 

cancerígeno, auxiliando os cl ínicos no tratamento de tumores. 
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Estudos verificaram que o aumento da expressão de PCNA nas células renais 

pode ser relacionado com a progressão de doença renal. O aumento da expressão 

dessa proteína no córtex renal em pacientes com glomeruloesclerose já foi descrito por 

Geleilete e cols., (2001). 

Nos géis dos grupos Man e Hx, detectamos maior expressão da proteína de 

controle da translação tumoral, quando comparadas ao grupo Ct. Essas proteínas 

possuem funções anti-apoptóticas e são ativadas quando a célula entra em contato 

com fatores que desencadeiam a apoptose. Estes dados corroboram as observações 

de Peer e cols. (2003) que constataram aumento de morte das células CMI por 

apoptose quando expostas ao MCTR, mesmo numa concentração baixa de 0,01%, 

decorrente de alterações na qualidade e quantidade da produção de citocinas. 

Acreditamos, nesse caso, que a osmolaridade foi o fator responsável  por promover o 

aumento da concentração da proteína citada acima, pois a concentração osmótica era 

equivalente nas soluções de Manitol e HexabrixR aplicadas às células. Em 

contrapartida, verificamos que algumas proteínas foram expressas apenas nos géis Ct 

e Man, indicando que provavelmente o HexabrixR ocasionou uma sub expressão, tais 

como, anexina 3 e DNA l igase III , devido ao iodo contido na formulação do MCTRH. 

As anexinas 3 são proteínas que participam da regulação, da organização e do 

tráfego da membrana, além de regular a corrente do íon Ca2+ através dessas 

membranas, exercendo papéis de efetoras, reguladoras e mediadoras dos sinais de 

Ca2+, que é um segundo mensageiro numa variedade de processos que reúne sinais 

extracelulares a resposta celulares (Gerke e cols., 2002).  

Exocitose, formação ou modulação dos canais de íons e acessórios da 

membrana do citoesqueleto (Sekar e cols, 1996) também são características da 

anexina 3. Além disso, ela atua como um inibidor de fosfolipase A2, que é responsável 
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pela produção de ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios da membrana celular. O 

bloqueio desta conversão resulta em quantidades menores de ácido araquidônico 

disponível como substrato para a ação da ciclooxigenase. Assim, menos 

prostaglandinas são produzidas, ocasionando um quadro inflamatório mais brando. 

Como as células do grupo Hx não expressam a anexina 3, sugere-se que não há 

inibição da fosfolipase A2 por esta via, possibilitando, portanto, a formação de 

substâncias inflamatórias e vasoconstri toras, ocasionando a IRA. 

A DNA ligase III não foi expressa nas células tratadas com HexabrixR. Essa é 

uma das proteínas principais no processo de manutenção e reparo do DNA 

mitocondrial (Perez-Jannotti e cols., 2001). Não há registros de que o Hx atue sobre a 

estrutura do DNA, mas detectou-se a sub-expressão dessa proteína, o que abrirá um 

campo investigativo para entender qual a sua função e como poderá influenciar em 

algum processo de reparo nestas células. 

Foram identificadas também três proteínas que estavam expressas nos três géis 

(Ct, Man e Hx) : Hsp27, ERp57 e Beta actina 1. 

As Heat shock proteins (Hsp) são conservadas evolutivamente e apresentam um 

importante papel na biologia celular. Essas proteínas são induzidas por estresse 

ambiental exemplificado por irradiação ultravioleta, metais pesados, oxidantes e 

fisiológico por infecção, inflamação, isquemias, temperatura, agentes citotóxicos e 

estresse celular. Todos esses indutores de Hsp são proteotóxicos, resultando no 

aumento dos níveis celulares das proteínas denaturantes. Como resposta, ativam a 

primeira reação citoprotetora quando ocor re injúria, participando da produção do estado 

de resistência para o estresse na célula, particularmente inibindo a morte celular 

(Hightower e cols.,1991). 
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As Hsp são expressas também em células que não sofreram nenhuma condição 

de estresse, onde se acredita que sirvam para regulação da síntese protéica, 

degradação de substâncias e transdução dos sinais de proliferação celular (Kang e 

cols., 2004). As Hsp são agrupadas em famílias, de acordo com a sua massa 

molecular. As quatro principais são: 27, 60, 70 e 90 kDa, sendo encontradas em todas 

as células vivas. A totalidade de isoformas pode constituir 5% do conjunto de todas as 

proteínas celulares (Aufricht, 2004). 

Na medula renal, as Hsp estão relacionadas com a geração de estresse 

osmótico a partir de um ambiente hipertônico no rim. Portanto, as quantidades de Hsp 

na medula renal podem ser necessárias para que essas células sejam capazes de se 

adaptarem às freqüentes mudanças de osmolaridade causadas pela variação de 

hidratação do indivíduo. Já no córtex renal, a presença de Hsp27 nas células 

mesangiais contribui no desenvolvimento do sistema contrátil em resposta às 

substâncias vasoativas (Beck e cols., 2000). 

A Hsp27 é capaz de regular morfologicamente o citoesqueleto no modelo in vitro 

de injúria podocitária (Smoyer e cols., 2002). Muitos autores descreveram que a função 

protetora da Hsp27 está relacionada com a interação dessa proteína com o 

citoesqueleto de actina, que promove a reorganização dos filamentos de actina e 

estabiliza as fibras de estresse quando essas células são expostas ao estresse 

oxidativo. A quebra do citoesqueleto é um evento importante para o desencadeamento 

do processo apoptótico, embora a regulação da apoptose possa ocorrer a partir da 

habilidade do Hsp27 em interagir com componentes da via de sinalização, em 

particular na ativação da caspase (Beck e cols., 2000, Padival e cols., 2003 e Erkizan e 

cols., 2004). 
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A Beta actina 1 ou actina citoplasmática é a principal proteína do citoesqueleto 

que forma filamentos responsáveis pelo suporte mecânico, determinando a forma 

celular. O arranjo e organização dos filamentos de actina são regulados pela ligação 

com uma variedade de proteínas. Quando os ligantes encaixam em seus respectivos 

receptores, componentes como citoesqueleto rapidamente se rearranjam, refletindo 

uma mudança no formato dessa célula (Berfield e cols., 1997). Como a Beta actina-1 é 

uma proteína estrutural do citoesqueleto, sua presença nos três grupos tratados já era 

esperada, especialmente porque a célula mesangial é capaz de regular a área da 

superfície de filtração glomerular, assim como a sua habili dade de contração.  

É importante salientar que algumas proteínas não puderam ser identificadas 

devido ao baixo sinal detectado no espectrômetro de massa, como conseqüência da 

baixa concentração dessas proteínas nos géis dos grupos estudados.  

Do exposto, cabe sali entar que todas as pr oteínas que foram expressas nos géi s 

Ct e Hx também foram detectadas nos géis Man, permitindo-nos enfatizar a 

possibilidade de descartar o papel da osmolaridade no aumento da expressão das 

proteínas que foram identificadas somente no gel Hx. Sugerimos, portanto, que o iodo 

deve ser o fator desencadeador das alterações da expressão protéica, e não a 

osmolaridade, hipótese suportada pelas concentrações de iodo significantes que foram 

encontradas no citoplasma e no núcleo de células mesangiais submetidas ao Hx 

(Nordby e cols., 1989). Em contrapartida, supõe-se ainda que a osmolaridade tenha 

sido a causadora do aumento da expressão de algumas proteínas apenas nos géis 

Man e Hx e não no cont role. 

Sugerimos também que o Hx, tanto pela sua osmolaridade como por outros 

fatores, entre eles a influência da molécula do iodo, pode regular a síntese e/ou 

expressão das proteínas nas cél ulas mesangiais. 
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Os resultados obtidos geraram novos questionamentos como, por exemplo, 

quais seriam as funções das proteínas que ainda não estão devidamente estudadas.  

Desta forma, temos a certeza de que alguns pontos devem ser estudados e 

aprofundados futuramente, como as vias de ativação dessas proteínas e a ação do 

MCTRH sobre elas, com intuito de auxiliar no diagnóstico e no tratamento dos 

pacientes que sofrem danos decorrentes da toxicidade do HexabrixR. Pois, como já 

descrito há duas décadas, a “Alteração na função das células mesangiais é central na 

progressão da doença glomerular em vários modelos da deficiência renal crônica” 

(Brenner e cols., 1985). 
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The kidney is a common target organ for toxic agents, like contrast media 

(CM). The CM with iodine is normally used in angiography, urography and 

tomography. CM is filtrated and metabolized in the kidney, being the major cause 

of acute renal failure (ARF). Nowadays, proteome is actually a powerful tool in the 

Nephrology Research, mainly in the identification of protein modifications when in 

contact with toxic agents. This technique also gives the possibility of biomarkers 

identification to help the physicians in the patient treatments. The aim of this study 

was to separate by two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-

PAGE) and to identify by matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-flight 

(MALDI-TOF) mass spectrometry the proteins that were up- or down-regulated in 

immortalized mesangial cell in culture (IMC) in the presence of CM. We evaluated 

three groups of IMC: control (CT), manitol (Man) and HexabrixTM (Hx). The 

samples were treated and submitted to the 2D-PAGE analysis, where the proteins 

were separated according to their isoelectric points and molecular weights. We 

identified by MALDI-TOF around 11 proteins. Some proteins were expressed only 

in the Hx group (Proliferating Cell Nuclear Antigen and Masp 1); others were more 

expressed in the Man group when compared with Hx and Ct groups 

(Translationally Controlled Tumor Protein). On the other hand, some proteins were 

expressed only in the Ct and Man groups (Annexin A3 and DNA ligase), 

suggesting that probably the Hx caused injury in these cells and it was responsible 

for the down-regulation of these proteins. Finally, we identified proteins that were 

expressed in the three cell groups (Heat Shock Protein 27, Heat Shock Protein 84), 

but with different levels. We concluded that the osmolarity of manitol and Hx could 

influenciate the alterations in the concentration of a specific protein. We believe 
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that osmolarity and other factors of the CM could be responsible for the 

nephrotoxicity observed in this model. Proteomic analysis is a promising tool to 

study the renal pathophysiology making possible in the future the identification of 

biomarkers of renal diseases that can constitute therapeutically targets, minimizing 

the actual damages for the ARF. 
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