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1 - INTRODUÇÃO 

Os sais de lítio vêm sendo utilizados na medicina há mais de 100 anos, 

inicialn1ente no trata111ento da gota e artrite retunatóide (CADE, 1949). E1n 

virtude da sua ineficácia nestas indicações e de seus efeitos dversos sérios 

caíran1 em desuso por muito tempo. Novrunente passaraJ.TI a 

década de quarenta, como substitutos do sal de cozinh uso excesstvo e 
I . 

inadequado resultou em algumas mortes (SIMARD ' cols. 

As propriedades psicofarmacologicas do lítio fo 

en1 1949, o tnestno ano dos relatos de intoxicações severas (CADE, 1949; 

SCHOU, 1980). Inicialmente, Cade observou o efeito depressor do carbonato 

de lítio em cobaios. A seguir, docwnentou as propriedades antimania 

utilizando-o em pacientes, os quais apresentavaJ.TI melhora importante de 

hum.or. Baastn1p e Hartigan observaraJ.TI, simultânea e independentetnente, a 

ação profilática não somente contra a mania rnas tambén1 nas recorrências 

depressivas (SCHOU, 1980, 1988). A partir destas observações, a droga 

tomou-se o rnedica1nento básico no trataJ.nento e profilaxia das desordens 

afetivas m<uúaco-depressivas recorrentes (SCHOU,1968). O seu uso corrente, 

no entanto, só foi aprovado, nos Estados Unidos, pelo Food anel Drug 

Adn1inistration (FDA) para o trataJ.nento das desordens m.aníacas em 1970 e, 

posterionnente, como profilático nos episódios recorrentes da doença bipolar 

(ROITHMANN,1983). 

O lítio tornou-se indispensável na prática psiquiátrica pela significativa 

morbidadc c 1nortalidade das doenças afetivas, ainda mais se considerarmos 

que elas atingem, em algum momento, cerca de 10% a 20% da população 

(KOSTEN & FORREST, 1986). Com a litioterapia a evolução das desordens 

afetivas n1udou seu curso habitual, produzindo benefícios sócio-econômicos 

para os pacientes e para a sociedade. Além disso, sua grande eficácia trunbén1 

serviu de estímulo ao estudo da etiologia destas desordens e seu emprego 



cresceu à n1edida que a efetividade da droga se tomou firmemente estabelecida. 

Histmican1ente, a utilização terapêutica do lítio foi prejudicada pelo seu 

passado de fánnaco potenciahnente tóxico. Tal fato tornou-se mais relevante 

à rnedida que a droga passou a ser irüroduzida no tratamento de 1nanutenção, 

a longo prazo. Schou foi o introdutor do tratan1ento crônico corn litio, tendo 

estudado seus efeitos adversos de fonna sisten1ática (SCI-IOU, 1968). O uso 

crônico era constanternente criticado a partir de relatos de pacientes que 

desenvolviam doenças ou evidenciavam patologias orgânicas secundárias 

(SCHOU, 1988), tais como discrasias sanguíneas, bócio ou hipotireoidism.o, 

interações adversas com neurolépticos e alterações morfológicas nos rins 

(HESTBECH e cols., 1977). 

A relação do lítio com alterações renms surgiu con1 a descrição dos 

prin1eiros casos de poliúria em pacientes tratados cronicamente com este 

ft1nnaco (FORREST e cols., 1974). A administração de lítio tomou-se, na 

época, a causa mais frequente de diabete insípido nefrogênico (COX & 

SINGER, 1975; MYERS e cols., 1980; BATTLE e cols., 1982). A partir destes 

achados e da descrição de lesões anatomopatológicas do tipo nefropatia 

tubulointersticial crônica, o dm1o renal passou a ser alvo da atenção de muitos 

pesquisadores (HESTBECH e cols., 1977; HANSEN e cols., 1977; AURELL e 

cols., 1981). Questões importantes sobre a relação lítio/ dano renal progressivo 

surgiran1 ern relação à incidência de insuficiência renal crônica, no tratmnento 

do diabete insípido nefrogênico e na prevenção da nefropatia tubulointersticial 

crônica OENNER, 1979; BOTON e cols, 1987). Para esclarecer estas questões, 

estudos experimentais em animais, considerados essenciais e indispensáveis, 

vêrn sendo realizados (ABRAMOW & COGAN, 1984). 

1.1-Farmacologia do Lítio 

O lítio é um elemento do mesmo gntpo do sódio e do potássio na tabela 

periódica ( gntpo I- A ). Ele é o mais leve dos metais alcalinos e apresenta 

características comtms a outros elementos como o cálcio e o magnésio. Pode 

ser facilmente dosado em líquidos biológicos pelo método de espectrofotometria 

de chmna ou de absorção atômica (LIPPMAN e cols., 1981). O sal utilizado 

com fins terapêuticos em humanos é o carbonato de lítio. No entanto, em 

experimentação animal, utiliza-se comurnente o cloreto de lítio, oral ou 

parenteral. A pós ingestão oral, o íon lítio é prontamente absorvido, atingindo 

picos plasmáticos em 1 a 3 horas, em hurnanos, com absorção completa em 
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8 horas (LYDIARD & GELLENBERG, 1982); circula livre, não se fixando a 

proteínas plasmáticas, e distribui-se por todos tecidos os do organistno 

(BALDESSARINI & LIPINSKY, 1975). Sua passagem ao meio intracelular, nos 

diferentes órgãos, é variada. Na saliva, na tireóide e na papila renal, apresenta 

concentração duas, cinco e dez vezes maior, respectivamente, que no soro. No 

líquido cefaloraquidiano a concentração é 40% menor do que no soro 

(HANSEN,1981; LEWIS, 1982; CHRISTENSEN, 1985). É necessário um periodo 

aproxünado de uma semana para que o fármaco atinja um estado de 

equilíbrio entre as concentrações séricas e teciduais. Embora a taxa de 

concentração do lítio no eritrócito seja nt.ais elevada que a no sistema nervoso 

central, não há nenhuma vantagem especial no uso da medida de concentração 

do lítio eritrocitária sobre a monitorização dos seus níveis séricos, na prática 

clínica (FRAZER e cols., 1973). 

A meia-vida do lítio varia de 12 a 30 horas (ROITMAN, 1983),de acordo 

cmn a idade, a hmção renal e o tempo de uso (GOODNICK, 1979). 

O lítio é eliminado do organismo quase que exclusivatnente por via 

renal, através de filtração glOJnerula.r. Aproxünad.at11etüe 80% da qu~uüidade 

filtrada pelo glomérulo são reabsorvidos pelo túbulo proxilnal 

(BALDESSARINI, 1975). Uma pequena porcentage1n, não bem definida, pode 

ser reabsorvida pela alça de Henle (STEEL,1976; MYERS e cols., 1980). Sua 

absorção nos segmentos distais do néfron é controversa. Estudos experimentais, 

através de medidas diretas por microptmção em ratos, indicam não haver 

absorção tubular distai (HA YSLETf & KASHGARIN, 1979), porém existem 

n1uitas dificuldades técnicas na sua realização, o que impede uma conclusão 

final sobre os achados desses experin1entos. Outros estudos em animais, 

utilizando dietas pobres en1 sódio (BOER e cols.,1987) ou diuréticos de ação 

específica etn segmentos tubulm·es distais, con1o a a111ilorida, sugerem haver 

reabsorção a este nível (THOMSEN & LEYSSAC, 1986; KIRCHNER, 1987, 1989). 

O uso de lítio e1n indivíduos submetidos a dieta hipossódica revela que sua 

excreção urin~1ria fracionada tem valores menores que os daqueles sob dieta 

normal (THOMSEN & SCHOU, 1968; ATHERTON e cols., 1987). 

A eliminação do lítio pelo ri1n pode ficar alterada em decorrência do 

bahmço de sódio no org<ulisnw (THOMSEN & SCl-IOU, 1968). A reabsorção 

tubular proximal do lítio é influenciada pela oferta de sódio neste seg1nento. 

Quando os níveis de lítio no filtrado glomerular são nnlito altos, ocone 

reduçüo na reabsorção de sódio no túbulo proximal. Achados de estudos de 
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rnicropunção claramente estabelecem a existência de um efeito inibitório do 

lítio sobre a reabsorção de água e sódio no túbulo proximal (HECHT e cols., 

1.978). Durante o uso do lítio, a homeostase do sódio está bem mantida já que 

outros segmentos do néfron têm capacidade de reabsorver a água e o sal 

rejeitados no túbulo proximal; neste segmento, no entanto, ocorre uma 

reabsorção competitiva entre o lítio e o sódio. Mesmo assim, o lítio induz uma 

natriurese transitória, após um ou dois dias do início da sua administração. 

Tal fato deve-se a uma inibição competitiva transitória da reabsorção de sódio 

tambén1 no túbulo coletor cortical (BOTON e cols., 1987). 

Quando ocorre depleção salina, com o uso de dieta hipossódica ou de 

diuréticos tiazídicos, há tuna maior reabsorção de lítio com conseqüente 

atunento da lite1nia. O contrário pode ocorrer quando há uma oferta maior de 

sódio no filtrado glomerular determinando uma 1naior excreção renal de lítio. 

Muitos autores acreditam que os rúveis séricos recomendados de 0,8 a 

1,2 rnEq/ 1 seriarn maiores que os necessários para controlar a doença bipolar 

(HULIN e cols., 1979). O risco de efeitos adversos renais induzidos pelo lítio 

pode ser diminuído reduzindo-se sua dosagem até se atingirem níveis séricos 

de 0,4 a 0,8 mEq/1 (HULIN e cols., 1968). Além do cuidado de manter o 

paciente en1 rúveis terapêuticos, deve-se evitar qualquer situação capaz de 

induzir intoxicação. Diarréia, vômitos, doenças febris, exercício excessivo e 

poliúria severa, sem reposição hidrossalina adequada, podem levar à intoxicação 

pelo fánnaco. Outro aspecto a salientar é o relativo à perda de função renal. 

Nestas circunstâncias, além da 1nonitorização cuidadosa dos níveis séricos do 

lítio e creatinina, os tratamentos devem ser individualizados, avaliando-se 

c1iteriosamente a relação risco/benefício. Na maioria das vezes, o benefício é 

tão claro que o tratamento é mantido e o efeito adverso tolerado. 

1.2-Poliúria Induzida pelo Lítio 

A poliúria induzida pelo lítio é o efeito adverso renal mais comum e, 

provavehnente, o mais importante (VESTERGARD e cols., 1980). Algumas 

vezes, sua ocorrência dificulta a tnanutenção do tratamento. A poliúria, 

déinida corno um volun1e urinário superior a 3 litros por dia, ocorre em tomo 

de 20% dos pacientes tratados cronicamente com lítio (BATLLE e cols., 1985; 

BOTON e cols., 1987). Em revisão sobre prevalência, patogênese e tratamento 

das alterações funcionais renais associadas à terapia crônica com lítio, foi 

constatado que num total de 1105 pacientes estudados, tratados de forma não 
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selecionada, pelo menos 602 (54%) tinham uma capacidade de concentração 

urinária subnormal, ou seja, valores de osmolaridade urinária irúeriores a 600 

1nOsm/kg H20 (BOTON e cols., 1987). 

A redução na capacidade de concentração urinária pode ser mais 

precoce que o surgimento da poliúria, em pacientes tratados com lítio. Deste 

modo, a avaliação da osmolaridade urinária, após privação de água, é um 

marcador mais sensível das alterações da capacidade de concentrar a urina do 

que a simples medida do volume urinário ( WALKER e cols., 1982; BENDZ 

e cols., 1983; JORGENSEN e cols., 1984). 

Os níveis séricos de lítio apresentam pouca conelação com a severidade 

da poliúria. Muitos pacientes poliúricos têm níveis séricos de lítio dentro dos 

limites terapêuticos (SINGER, 1981). Isto pode ser explicado pela maior 

concentração de lítio no tecido renal, aproximadamente dez vezes maior que 

os níveis séricos. 

A oconência concomitante de polidipsia pode confundir o médico 

quanto à origem da poliúria. A polidipsia pode acometer até 40% dos 

pacientes que usam lítio (FORREST e cols., 1974). Muitas vezes, os casos de 

poliúria são interpretados como secundários a uma polidipsia provocada pelo 

lítio, ou mesnw como uma caracteristica da doença pelo fato dos pacientes 

n1aníacos algumas vezes ingerirem líquidos compulsivamente (COX & 

SINGER, 1975). A hipótese de que o lítio tenha ação sobre o centro da sede 

parece pouco provável: testes de restrição hídrica não reduzem a poliúria. 

Logo, a polidipsia primária parece não ter papel importante na gênese da 

poliúria em humanos (MISKlND e cols., 1977;BA YLIS & HEATH, 1978). 

Vários estudos experimentais vêm sendo realizados para esclarecer a 

patogênese da poliúria induzida pelo lítio. Uma alteração relacionada à 

interferência do lítio na síntese ou liberação do hormônio antidiurético (HAD), 

como o diabete insípido central, pode, muito raramente, contribuir para a 

gênese da poliúria induzida pelo lítio (COX & SINGER, 1975). Durante o uso 

do lítio os níveis plasmáticos ou urinários de HAD, 1nedidos diretarnente, 

podem estar normais ou mesmo elevados (MILLER e cols., 1972; MACNEILL 

e cols., 1976, PADFIELD e cols., 1977). 

A poliútia induzida pelo lítio é caracterizada por uma geração normal 

de água livre e uma incapacidade de reabsmvê-la a nível tubular (SINGER e 

cols., 1981). En1 tratarnentos agudos com lítio, a taxa de filtração glomerular 

está nonnal (SINGER e cols., 1972). O lítio não altera netn a concentração 
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111edular de uréia nem o gradiente corticomedular de sódio (HARRIS & 

JENNER, 1972; FORREST e cols., 1974; CHRISTENSEN, 1976). Desta maneira, 

parece que o lítio não tem um efeito clinicamente significativo na manutenção 

da hipertonicidade da medula renal. Assim, podemos supor que o lítio exerce 

seu efeito, primariamente, interferindo com fenômenos da homeostasia da 

água, dependentes do HAD nas porções distais do néfron. 

Os 1necanisnws pelos quais o lítio causa poliúria vêm sendo estudados, 

em htunanos e e111 ani111ais. Estes estudos sugerem que a principal causa da 

poliúria seria diabete insípido nefrogênico. Segundo Abran1ow e Cogan, o 

lítio é a causa predominante de diabete insípido nefrogênico secundário, no 

h0111em (ABRAMOW & COCAN, 1984). Nesta situação, haveria um efeito 

direto, inibitório, do lítio sobre a reabsorção de água mediada pelo HAD no 

sistema coletor, já que somente a reabsorção de água livre, e não a sua 

geração, está prejudicada (SINGER e cols., 1972). Muitos pesquisadores 

usara~n a bexiga de sapo, que é o modelo clássico para estudar a ação do 

1-IAD ent epitélios de alta resistência elétrica, co111 resultados variados (HARRIS 

& JENNER, 1972; BENTLEY & WASSERMAN, 1972; FERNANDEZ

REPOLLET, 1983). O uso deste 111odelo demonstrou que o lítio, quando 

aplicado à superfície mucosa e não à serosa, em concentrações similares às 

encontradas em urinas de pacientes que o usavam, inibia o fluxo de água. O 

mesmo oconia quando a superfície mucosa era estimulada com HAD. O 

fluxo de água, quando estimulado por 3,5-monofosfato de adenosina (AMPc), 

não foi inibido con1 a exposição da mucosa ao lítio. Tal fato sugere que o lítio 

exerçe seu efeito antes da geração intracelular de AMPc (SINGER e cols., 1972; 

FERNANOEZ-REPOLLET, 1983). Outros autores demonstraram o efeito 

inibitório do lítio ao fluxo de água na presença de estímulo com HAD, e111 

bexigas de sapo, quando o lítio era aplicado no lado · seroso (HARRIS & 

JENNER, 1972). Em concentrações tão altas quanto 110 mEq/1 não foi 

encontrado qualquer efeito do lítio sobre a pen11eabilidade da bexiga de sapo 

(BENTLEY & WASSERMAN, 1972). 

Estudos experimentais, e111 ratos, visartdo avalia~· os efeitos do lítio 

sobre a capacidade de concentração urinária, evidenciaram um achado diferente. 

O rato siste1naticill11ente fica poliúrico após poucas semanas de exposição ao 

lítio; a poliúria observada é hipotônica e resistente ao HAD exógeno. Nesses 

experimentos, porém, a infusão de AMPc, ou de seus derivados, não conige 

a poliúria (FORREST e cols. , 1974; MARTINEZ-MALDONADO e cols., 1975). 
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Para uma abordagem mais direta dos mecanismos moleculares da 

interação lítio-HAD, foram utilizadas preparações celulares ou subcelulares. 

Estudos in vit-ro, com papilas isoladas de rato, demonstraram que o lítio não 

interfere na resposta hidroosn1ótica ao HAD, em condições habituais (CARNEY 

e cols.,1980). Observou-se, porém, que em condições especiais de incubação 

destas células na presença de plas1na de animais tratados com lítio, houve 

interferência. O lítio não atua na resposta hidroosmótica ao HAD, em túbulos 

coletores da porção medular de coelhos (ABRAMOW & COCAN, 1984). Por 

outro lado, no modelo in vitro de túbulos coletores corticais de coelhos 

perfundidos, foi demonstrado que o lítio reduz a ação hidroosmótica do HAD 

(A BRAMOW & COCAN, 1984). Utilizando 8-Br-AMPc, un1 derivado do 

AMPc resistente à ação da fosfodiesterase, para detenninar se a interação lítio

HAD afeta a geração de AMPc, ou os efeitos do lítio sobre a célula tubular, 

Cogan e Abramow observaram que a ação hidroos1nótica do 8-Br-AMPc não 

foi afetada pela presença do lítio no lú1nen dos túbulos coletores corticais, 

perfundidos, in vitro (COCAN & ABRAMOW, 1986). Este achado sugere que 

o efeito inibitório do lítio sobre a ação do HAD ocorre num ponto anterior à 

fonnação do AMPc. Esta diferença de efeito do lítio sobre a ação hidroosmótica 

do HAD em segmentos medulares e corticais, de animais, reflete uma 

heterogenicidade de resposta; a porção cortical do túbulo coletor é o segmento 

do néfron que tem. maior capacidade de reabsorção de água sob influência de 

HAD. 

Nun1 modelo experimental, semelhante à condição clínica de terapia 

crônica com lítio, observou-se que túbulos coletores corticais de ratos 

apresentaran1 uma diminuição na capacidade de gerar AMPc in vitro, como 

resposta ao estínntlo com HAO. A atividade da AMPc-fosfodiesterase não 

estava alterada nesse estudo, sugerindo que o efeito principal do lítio, em 

nível celular, envolve a inibição da adenilciclase HAD-sensível, o que resulta 

numa diminuição da formação do AMPc intracelular. Além disso, ocorreu 

uma din1inuição nos níveis de uréia plasmática e na osmolaridade do tecido 

renal papilar dos animais, indiGmdo que o impulso os1nótico para a reabsorção 

de água, nos túbulos coletores, diminui com o uso crônico de lítio 

(CHRISTENSEN e cols., 1985). 

Outros efeitos possíveis do lítio sobre a excreção renal de água, causando 

poliúria, relacionam-se à sua ação sobre a reabsorção tubular de outras 

substâncias. O lítio inibe a reabsorção tubular proximal do sódio, fósforo, 
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bicarbonato e ácido úrico, o que pode resultar em fluxo urinário aum.entado 

(HECHT e cols., 1978; CARNEY e cols., 1980). A dimensão deste efeito no 

desenvolvünento da poliúria ainda não está bern estabelecida. 

Os achados de níveis plasmáticos aumentados de HAD, a falta de 

resposta à infusão exógena de HAD e os achados ilz vitro de difícil geração de 

AMPc pelas células dos túbulos coletores expostos ao lítio, sugeren1 que a 

poliúria ten1 co1no base um diabete insípido nefrogênico. Assim, wn acúmulo 

intracelular de lítio no túbulo coletor parece ser o mecanismo primário. 

Estudos sobre a reversibilidade do distúrbio da concentração urinária 

evidenciara111 que a alteração na capacidade de concentração urinária produzida 

pelo lítio tende a ser progressiva, no curso da terapia, e potencialmente 

irreversível. A alteração da concentração urinária parece estar diretamente 

relacionada cmn a duração da exposição ao lítio (BUCI-IT & WAHLIN, 1980; 

WALKER e cols., 1982; DE PAULO e cols., 1984). Estes achados não são 

universaln1ente aceitos. Alguns estudos não encontram correlação significativa 

entre o ternpo de tratainento e o aumento da prevalência das alterações na 

concentraç~io urinária (DONKER e cols., 1979; BENDZ e cols ., 1983; 

lOKERGAARD e cols., 1985). 

Muitos pesquisadores observaram que as alterações na capacidade de 

concentração urinária persistem apesar da interrupção do uso de lítio, tendo 

caráter irreversível mesmo após uma melhora parcial, significativa, inicial ( 

IIANSEN e cols., 1977; BUCHT & WAHLIN, 1980). Urn paciente cmn diabete 

insípido nefrogênico persistente, após a interrupção do tratamento crônico com 

lítio, apresentou achados de biópsia renal compatíveis con1 nefropatia 

tubulointersticial crônica (RABIN, 1977). A partir desse, outros estudos, em 

humanos, correlacionaram alterações funcionais com achados 

anatomopatológicos (BUCHT & WAHLIN, 1980; WALKER e cols., 1982). 

Trabalhos experimentais, em ratos e coelhos, evidenciaram que redução 

persistente na capacidade de concentração urinária não só é irreversível como 

tan1bé1n está associada a alterações anatomopatológicas compatíveis cmn 

nefropatia tubulointersticial crônica (OTTOSEN e cols., 1984; WALKER, 1986). 

Assim, clínica ou experimentalmente, as alterações da capacidade de 

concentração urinária podem ser progressivas, irreversíveis e relacionadas a 

alterações anatomopatológicas do tipo nefropatia tubulointersticial crônica. 

1.3-Nefropatia Tubulointersticial Induzida pelo Lítio 

A primeira descrição de um caso de diabete insípido em paciente 
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tratado cronicamente cmn lítio (mais de 3 anos) ocorreu em 1975. O paciente 

apresentava danos importantes em túbulos contorcidos distais e duetos 

coletores (RAMSEY & COX, 1982). Posteriormente, foram descritos achados 

compatíveis com nefrite intersticial crônica em 14 pacientes que tinham 

apresentado alterações na concentração urinária ou episódios de intoxicação 

por lítio (HESTBECH e cols., 1977). Os achados descritos foram atrofia 

tubular, fibrose cortical e medular, esclerose glomerular, dilatação e formação 

cística tubular. Alterações anatomopatológicas semelhantes foram também 

descritas, por outros autores, em pacientes selecionados para biópsia por 

apresentarem alteração da capacidade de concentração urinária ou diminuição 

da taxa de filtração glomerular (AURELL e cols., 1981; WALKER e cols., 

1982). Os achados mais importantes e específicos forélln formações microcísticas 

e dilatação tubular distai e de duetos coletores. 

Lesão celular tubular distai, levando à obstrução, poderia acarretar 

dilatação e formação cística que preced.eriélln as alterações histológicas crônicas, 

do tipo atrofia e fibrose intersticial. A esclerose glomerular encontrada nestes 

casos seria secundária às alterações tubulointersticiais crônicas. 

Essa especificidade das alterações tubulointersticiais relacionadas ao uso 

do lítio foi questionada quando lesões semelhantes foram descritas em 

pacientes psiquiátricos que recebiélln neurolépticos ao invés de lítio (KINCAID

SMITH e cols., 1979; W ALKER e cols., 1983). Não foram encontradas diferenças 

em termos de nefrite intersticial entre os dois grupos apesar de os pacientes 

tratados com lítio apresentarem maior perda de função renal. Pacientes 

psiquiátricos que usam cronicamente uma variedade de medicações 

neurolépticas apresentam mais alterações tubulointersticiais que controles 

sadios. Este achado serviu para explicar a perda de capacidade de concentração 

urinária observada em muitos pacientes psiquiátricos que não faziam uso de 

lítio (COPPEN e cols., 1980; GELENBERG e cols., 1981). Quando os achados 

éll1.atomopatológicos de pacientes em monoterapia com lítio foram comparados 

com os de pacientes que usavam lítio e neurolépticos, foram observadas, no 

segtmdo grupo, mais esclerose glomerular e alterações tubulointersticiais 

mais graves (BUCHT e cols., 1980). 

Independentemente da questão da especificidade das alterações 

tubulointersticiais observadas em pacientes psiquiátricos, vários pesquisadores 

descreveram lesões específicas confinadas às porções distais do néfron somente 

e1n pacientes que usavarn lítio. Tais alterações, em túbulos contorcidos distais 
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e duetos coletores, são: tumefação citoplasmática com acúmulo de depósitos 

de glicogênio, dilatação tubular e formações microcísticas (LINDOP e cols., 

1975; KINCAID-SMITH e cols., 1979; WALKER e cols., 1982). 

Schou, em 1958, descrevendo a toxicidade experimental do fármaco já 

encontrara alterações renais em ratos intoxicados por lítio (SCHOU, 1980). 

Outros autores descrevera1n, de fonna mais sistemática, seus achados sobre 

os efeitos do carbonato de lítio na estrutura de rins de ratos (EV AN & 

OLLERICH, 1972). Nestes animais, foram também vistas alterações renais 

durante a exposição subaguda e crônica a níveis terapêuticos do fármaco. As 

alterações histológicas se caracterizavam por polimorfismo celular e nuclear, 

hipercromasia nuclear e dilatação da luz tubular com atrofia. As alterações 

encontradas foram mais intensas em duetos coletores corticais (PLENGE e 

cols., 1981; CHRISTENSEN e cols., 1982). 

Nu1na tentativa de estabelecer correlações anatomofuncionais, as 

alterações da capacidade de concentração urinária foram comparadas com a 

quantidade de túbulos atróficos encontrados em biópsias de pacientes utilizando 

terapia crônica co1n lítio (HANSEN e cols., 1979). Em estudo com pacientes 

ent uso crônico de lítio, e que foram biopsiados de forma randomizada, 

encontrar~un-se biópsias normais naqueles que não apresentavam poliúria 

(BOTON e cols., 1987). Por outro lado, esta correlação não está estabelecida 

num estudo experimental com ratos (CHRISTENSEN e cols., 1982). Os 

anünais, após interromperem o uso do fármaco, apresentavam melhora da 

poliúria e da capacidade de concentração urinária, mas permaneciam com 

achados compatíveis com nefropatia tubulointersticial. Em outro trabalho, o 

surgimento da poliúria coincidia com a observação das alterações celulares 

e1n duetos coletores dos animais OACOBSEN e cols., 1982). Outra correlação 

importante foi estabelecida entre a duração do tratamento com lítio e o grau 

do dano tubular. Quanto maior o tempo de exposição ao fármaco maior o 

grau de alteração tubulointersticial (HESTBECH e cols., 1977; WALKER e 

cols., 1986). Estas evidências sugerem que as alterações na capacidade de 

concentração urinária têm, pelo menos em parte, uma base morfológica. 

1.4-Tratantento da Poliúria Induzida pelo Lítio 

A poliúria induzida pelo lítio pode desaparecer com a interrupção do 

uso do fármaco (BALDESSARINI e cols., 1975). No entanto, nos casos em 

que o seu uso é in1prescindível, podem-se usar diuréticos para controle da 
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poliúria. O diurético tiazídico, nestes casos, é capaz de diminuir a poliúria da 

mesma rnaneira que em outras formas de diabete insípido nefrogênico 

(CRAMFORD e cols., 1960; HIMMENLOCH e cols., 1977; EARLEY & 

ORLOFF, 1986). Ele reduz o débito urinário por diminuição da taxa de 

filtração glomerular. O efeito diurético inicial promove contração do volume 

extracelular e, como conseqüência, há redução na perfusão renal e na taxa de 

filtração glomerular. A diminuição da taxa de filtração glomerular, além de 

reduzir o débito urinário, provoca um aumento na reabsorção tubular proximal 

de água, sódio e lítio. Desta maneira, o uso de tiazídicos provoca um aumento 

da litemia, podendo atingir níveis tóxicos (HURTING & DYSON, 1960; 

PETERSEN e cols., 1974). 

Hipopotassernia pode também ocorrer quando diuréticos são utilizados 

em pacientes com diabete insípido (CRA WFORD e cols., 1960). A 

hipopotassemia pode potencializar os efeitos do lítio sobre a capacidade de 

concentração urinária e, também, a ocorrência de nefropatia tubulointersticial 

(BOTON e cols., 1987). 

O uso da amilorida no tratarnento da poliúria induzida pela litioterapia 

foi relatado pela primeira vez em 1982 (KOSTEN & FORREST, 1982). 

A amilorida é um diurético fraco, poupador de potássio, cuja ação 

ocorre nos túbulos contorcidos distais e duetos coletores (KLEYMAN & 

CRAGOE, 1980). A idéia do seu uso no tratamento da poliúria induzida pelo 

lítio decorreu do conhE..~imento de que a arnilorida previne o efeito inibitório 

do lítio sobre o transporte de água, em bexigas de sapo (SINGER & 

FRANKO, 1973). Neste modelo experimental, a arnílorida bloqueia a entrada 

do lítio na célula, evitando seu efeito inibitório na resposta deste epitélio à 

ação do HAD (HERRERA, 1972). Além disso, também melhorou a capacidade 

de concentração urinária, em ratos expostos ao lítio (MARTINEZ

MALDONADO & OPA VA-STITZER, 1977; OLESEN & THOMSEN, 1979). 

A amilorida é uma pirazinoilguanidina, base orgânica que, quando 

achnirüstrada por via oral, é absorvida pelo tubo digestivo ern tomo de 50% 

(SCHACKLETON, 1986; WEINER, 1990). A arnilorida absorvida não é 

metabolizada, sendo sua depuração, em algumas espécies, maior que a 

filtração glornerular, o que sugere secreção tubular (BAER, 1967). Ela é 

secretada por transporte ativo, no túbulo proximal, e excretada inalterado na 

urina (RENNICK, 1981; SCHACKLETON, 1986; WEINER, 1990). 

O diurético arnilorida tern efeito natriurético e anticaliurético no rim. de 
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tnamíferos (BENOS, 1982). Seu local de ação parece estar limitado aos túbulos 

renais que apresentatn canais de sódio atnilorida-sensíveis. Estes incluem o 

túbulo contorcido distai e os duetos coletores corticais, medulares e papilares 

(STONER e cols., 1974; KLEYMAN & CRAGOE, 1988). Os mecanismos de 

bloqueio dos canais de sódio têrn sido estudados em epitélio não renal, 

basicamente pele isolada de sapo, bexiga de rã e preparações que utilizam 

porções de cólons (BENOS, 1982). O tnodo de ação da amilorida ficou 1nelhor 

definido após estudos de micropunção e perfusão (STONER e cols., 1974). A 

amilmida, seletivamente, bloqueia as vias de transporte celular de sódio. A 

ação poupadora de potássio é conseqüência da hiperpolarização apical da 

m.embrana celular (BENOS, 1982; KLEYMAN & CRAGOE, 1988). Em epitélios 

de alta resistência elétrica ela age de maneira rápida e reversível. 

Em alguns sistemas de transporte celular, a atnilorida e o sódio são 

competitivos; em outros, não competitivos ou mistos. A atnilorida pode inibir 

o sistema de cotransporte Na+ /H+, em a1gtms epitélios de baixa resistência 

elétrica cmno, por exemplo, no túbulo proximal renal (KINSELLA & 

ARONSON, 1980). Estes cotransportadores estariam envolvidos em processos 

fisiológicos ünportantes como a fertilização, o crescimento, a diferenciação e 

regulação do volume celular e a ação da insulina sobre a glicose (BENOS, 

1982). Geralmente esses sistemas de transporte são latentes e passam a ter 

expressão funcional quando existe perturbação celular. Para inibi-los são 

necessárias concentrações maiores de amilorida. A amilorida não inibe atividade 

enzimática da anidrase carbônica ou da Na-K-ATPase ouabaína sensível 

(BAER e cols., 1967). 

O uso da amilorida, em seres humanos, no tratamento da poliúria 

induzida pelo lítio, tem sido satisfatório e apresenta algwnas vantagens em 

relação aos diuréticos tiazídicos (KOSTEN, 1982; BATTLE, 1985). A melhora 

da poliúria não decorre exclusivan1ente da sua ação diurética. A amilorida 

acarTeta uma din1inuição significativa do volume e uma elevação da 

os1nolaridade urinários. Este efeito manteve-se durante meses de tratamento. 

Não foram observados: aumento significativo da litemia, perda de função 

re.nal ou alteração importante nos níveis séricos de potássio. A maior parte 

dos pacientes não apresentou alterações significativas nas frações de excreção 

de lítio e sódio, as quais permaneceram estáveis ou mesmo elevadas. Tal fato 

sugere uma diminuiçào na reabsorção tubular de lítio e um aumento da 

efetividade da ação do HAD sobre o néfron. distal durante o tratamento cmn 
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amilorida. Desta forn1a, uma redução no antagonismo induzido pelo lítio à 

atividade do FIAO não pode ser excluída. Com base nestes achados concluiu

se que o mecanismo de ação da amilorida poderia estar associado à inibição 

da entrada do lítio nas células dos túbulos contorcidos distais e duetos 

coletores. Logo, haveria um outro mecanismo de ação, durante o tratamento 

da poliúria induzida pelo lítio com amiloride, além do simples efeito diurético 

semelhante ao dos tiazídicos (BA TTLE, 1985). Observações experimentais, em 

ratos, revelaram que a atnilorida reverte a poliúria induzida pelo lítio por um 

mecanismo dependente do HAD e independente da depleção do volume 

extracelular (MARCY & FORREST,1980). 

1.5-Amilorida e a Prevenção do Dano Renal 

Vários estudos clínicos sugerem que a amilorida pode melhorar a 

alteração ftmcional renal produzida pelo lítio através de um efeito específico, 

decorrente da inibição da entrada do lítio na célula (BA TTLE e cols., 1982; 

KOSTEN & FORREST, 1986). Achados prévios in vitro, com modelos 

análogos de dueto coletor, já havirun demonstrando que a atnilorida bloqueia 

a entrada intracelular de lítio, diminuindo seu efeito sobre o transporte de 

água, mediado pelo HAD (HERRERA, 1972; SINGER & FRANKO, 1973). 

Estas observações in vitro foram confirmadas em estudos in vivo (WEBB e 

cols., 1975; MARTINEZ-MALDONADO & OPA V A-STITZER, 1977). A partir 

destes dados, tê1n sido propostos estudos no sentido de explorar a capacidade 

potencial da amilorida, administrada no início da terapia com lítio, em 

prevenir o dano por ele induzido no néfron distai (BATLLE e cols., 1985). 

Considerando que o lítio altera a capacidade de concentração urinária 

e produz dano morfológico do tipo nefropatia tubulointersticial, e que a 

amilorida poderia impedir tais paraefeitos por antagonizar a entrada de lítio 

na célula, propõe-se a avaliação da poliúria e do dano estrutural no néfron 

distai, por ele induzidos, em ratos Wistar (Rattus 11overgícus), tratados com 

amilorida. 
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2 - OBJETIVOS 

Este estudo tem os seguintes objetivos: 

a)desenvolver, de forma controlada, um modelo de poliúria e nefropatia 

induzido pelo lítio, em ratos Wistar (Rattus novergicus); 

b)avaliar, no modelo, o resultado do tratamento da poliúria com 

amilorida. 

c)avaliar, no modelo, a ação preventiva da amilorida sobre as alterações 

morfológicas renais. 



3-MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Laboratório de Farmacologia do Departamento 

de Farmacologia e Toxicologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências 

Médicas de Porto Alegre (FFFCMP A). 

3.1-Material 

Foi utilizado um modelo experimental modificado para indução de 

poliúria e nefropatia por lítio em ratos. Este modelo baseou-se em estudos 

prévios de indução de nefropatia tubulointersticial e de avaliação da 

fisiopatologia do diabete insípido nefrogênico induzidos por lítio em ratos 

(OTI'OSEN e cols., 1984; CHRISTENSEN e cols., 1985). O modelo foi adaptado 

às condições laboratoriais em estudo piloto prévio (RAMOS e cols., 1984). 

Optou-se pela exposição dos animais ao lítio mediante oferecimento de dieta 

c01n 60 mn1ol de LiCl por quilo de ração seca; deste modo poder-se-iam obter 

níveis séricos estáveis da droga, a partir da terceira semana de estudo, 

semelhantes aos níveis terapêuticos em humanos (PLENGE e cols. 1981). 

Durante a exposição dos animais à dieta, foi oferecido também NaCl numa 

solução a 0,45% no sentido de evitar a intoxicação pelo lítio e obterem-se 

concentrações séricas de lítio em tomo de 0,8 mEq/1 , nessas condições 

experimentais (PLENGE e cols., 1981; CHRISTENSEN e cols., 1982; OTTOSEN 

e cols., 1984; RAMOS e cols., 1990). 

C01n a dose de LiCl referida obtiveram-se modificações significativas da 

diurese, da capacidade de concentração urinária e da morfologia dos rins dos 

anirnais em estudo. Desta maneira foram criadas condições para estudar, de 

forma sistematizada, o tratamento da poliúria e das alterações da capacidade 

de concentração urinária induzidas pelo lítio, mediante a administração da 

amilorida. Um total de 88 ratos Wistar, machos, subdivididos em 8 grupos 

foram estudados em duas etapas: na primeira, quatro grupos com 10 animais 



cada, e na segunda outros quatro com 12 animais cada. 

Na primeira etapa (etapa 1), com duração de 12 semanas, foram 

avaliados os efeitos da amilorida sobre a poliúria e os danos renais induzidos 

pelo lítio, nu1na dose de 2,5 mg/kg/ dia, em única administração. Na segunda 

etapa (etapa 2), cmn duração de 12 semanas, foram avaliados os efeitos da 

a111ilorida sobre a poliúria e os danos renais induzidos pelo lítio, nwna dose 

de 10 1ngjkg/ dia, dividida e1n duas administrações. O delinerunento de 

pesquisa nas duas etapas foi idêntico. 

3.2-Procedünentos Gerais 

3.2.1-Etapa 1 

Foran1 estudados 40 ratos com aproximadamente 3 meses de idade, 

pesando entre 200 e 305 g, provenientes do biotério do Departamento de 

Farmacologia e Toxicologia da FFFCMPA. Os anünais foram 1nantidos e1n 

salas com te1nperatura de 22+3° C e ciclo dia/ noite de 12 horas (luz das 7 

<ls 19 horas). 

3.2.1.1-Grupos em Estudo 

Os anin1ais foram divididos em quatro gntpos de estudo, com 10 ratos 

cada, con1o pode ser observado na figura 1. 
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8 -·--

--0 
GI<UPO - 1, Amilorida 2,5 mg /kg às 18 horas por gavagem e 

dieta com 60 mmol de LiCI por kg de ração seca 

GRUPO - 2, Amllorida 2,5 mg/kg às 18 horas por gavagem e 

______ 0-~)--------- ------dieta padrão ( ração seca reconstituída) 

Gf~PO - 3, Veículo (água) 1ml/kg às 18 horas por gavagem e 
_____ dieta com 60 mmol de LiCI por kg de ração seca 

---- ---Ci:~---··- ---------·----·--·· 

CI<UPO - 4, Veículo (ógua) 1ml/kg às 18 horas por gavagem e 

· -----6------·----~leta padrão (ração seca reconstituída) 

Fig. 1- Divisão dos 4 grupos de estudo da etapa 1 
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Grupo 1: An1ilorida - Dieta LiCl. Ratos que receberam solução de 

amilorida em dose única de 2,5 mg/kg, administrada por gavagem às 18 

horas e dieta com 60 mmol de cloreto de lítio (LiCI) por quilo de ração seca. 

Grupo 2: Amilorida - Dieta padrão. Ratos que receberam solução de 

amilorida, em dose única de 2,5 mg/ kg, administrada por gavagem às 18 

horas e dieta padrão. Grupo considerado "controle amilorida". 

Grupo 3: Veículo - Dieta LiCl. Ratos que recebermn água (veículo) por 

gavage1n, 1 1nljkg às 18 horas e dieta co1n 60 11111101 de LiCl, por quilo de 

ração seca. 

Grupo 4: Veículo - Dieta padrão. Ratos que receberam água (veículo) 

por gavagem, 1 mljkg às 18 horas e dieta padrão. Grupo considerado 

"controle ten1po". 

3.2.1.2-Fármacos Utilizados 

a) amilorida (amiloride hydrochloride Sigma Chemical Cmnpany): 

solução de 2,5 mg em 1 ml de água; 

b) cloreto de lítio (LiCl para análise Riedel-Oe Haen AG reembalado por 

Quünibras Indústrias Quilnicas S.A.): solução de 0,0424 g em 1 ml de água 

(solução 1 molar), para misturar na ração, e de 0,013 g em 1 ml de água 

(solução corn 0,3 mEq/ ml) para injeção intraperitoneal, no momento da coleta 

de urina em gaiola metabólica. 

3.2.1.3-Dietas 

Forarn utilizados dois tipos de dieta. 

a) dieta padrão- A dieta padrão foi preparada através da reconstituição 

da dieta cmnercial para ar1in1ais de laboratório (Guabilab código 710). Esta foi 

moída e reconstituída, misturando-se aproximadamente 700 ml de àgua para 

cada quilo de ração. Após homogeinização, a mistura foi colocada em estufa 

a 60 C por 30 1nin.utos. 

b) dieta LiCl- dieta padrão para animais de laboratório Guabilab (cod. 

710), reconstituída e acrescida de LiCl. 

A dieta LiCl foi preparada cmn a adição de 60 ml de u1na solução molar 

ao volume de água necessário para misturar a ração comercial moída. Deste 

m.odo a dieta continha 60 n1mol de LiCl por quilo de ração seca~ Após 

hmnogeinização, a mistura foi colocada em u1na estufa a 60° C por 30 

minutos. 

Além da dieta, foran1 oferecidos aos animais água e solução de cloreto 

33 



de sódio a 0,45%, no sentido de prevenir a intoxicação por lítio. Assim, todos 

os animais tinham livre escolha para beber água ou solução de cloreto de 

sódio. 

3.2.1.4- Períodos de Observação 

Todos os animais foram submetidos a dois periodos de observação, 

como pode ser visto na figura 2. 
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PRIMEIRO PERÍODO 

HABITUAÇÃO I COLEI A 

DE URINA 

• 

GRUPO - 1. n = lO 

GRUPO- 2. n = lO 

PROTOCOLO DA ETAPA 1 

SEGUNDO PERIODO 

GAIOlAS 

I 
GAIOLAS METABÓLICAS 

COMUNS 
HABITUAÇÃO I COLEM 

DE URINA 

AMILORIDA (2.5 mg/kg às 18 horas por gavagem) 

UCI (60 mmol/kg de ração seco) 

AMILORIDA (2,5 mg/kg às 18 horas por govogem) 
Dieta padrão (ração seco reconstituída) 

VEÍCULO (água. 1 ml ás 18 horas por gavogem) 

GAIOlAS 
COMUNS 

• 
1 

GAIOlAS METABÓLICAS I COLETA 
HMITUAÇÃO DE UR!NA 

• .. 

~--------------------~~~~~L-IC--1(_6_o_m __ m_ol/_k_g_d_e __ ra_ç_ã_o __ se_c_o_) ___________________________________________________ ~ _ GRUPO - 3. n = lO * ~ 
VEÍCULO (águo. 1 ml às 18 horas por gavagem) 

I Dieta padrão (ração seco rec onsti tuído) 

L_ __ G_RU __ r_o __ -_4 __ ._n __ =_l_o __ ~~ --------· --------------------------------------------------------------~ 

o 2 6 ll 14 4/. 44 48 84 86 90 98 

TEMPO (dias) 

Fig. 2- Resumo dos procedimentos realizados 
nos grupos 1,2,3 e 4 da etapa 1 do experimento 

* coleta de amostra de soro 
** sacrifício do animal parZI CX:'IIl1(' Z~nZi t o nHlJ 1i1toklgico de rim 



3.2.1.4.1-Primeiro Período 

O primeiro periodo, com duração de 14 dias, compreendeu a avaliação 

de variáveis basais séricas, urinárias e peso corporal no periodo pré-€xposição 

ao lítio e início do tratamento com amilorida ou solução controle (veículo 

água). 

Inicialmente, os animais foram pesados e permaneceram 2 dias em 

gaiolas metabólicas para habituação. Após a habituação, ainda nas gaiolas, 

foi-lhes coletada urina para medida do volume urinário basal de 24 horas, em 

4 dias consecutivos. A urina produzida ao longo de 24 horas era coletada em 

frascos de vidro cotn vaselina líquida. O volume urinário produzido foi 

tnedido durante os 4 dias de experimentação. Nos 3 primeiros dias de coleta, 

os animais foram alilnentados com suas respectivas dietas. No quarto dia, os 

animais tiveram sua urina coletada em jejum de 24 horas. Após medido o 

volume produzido na última coleta, a urina foi homogeinizada e uma 

a111ostra foi centrifugada para posterior análise da ostnolaridade urinária. A 

n1édia aritn1ética dos volun1es urinários coletados nos 3 pritneiros dias de 

estudo foi utilizada para fins de análise estatística do tratmnento com amilorida 

ou veículo (volume urinário médio - VUM). Nas gaiolas metabólicas os 

animais tinhatn livre acesso a alimentação e água. 

O valor do volume urinário utilizado para análise estatística foi o 

tnédio, coletado em três dias consecutivos. Utilizou-se este valor porque, etn 

estudo piloto, foi observada variabilidade ünportante no volume de urina 

coletado dos animais que estavam nas gaiolas metabólicas (RAMOS e cols., 

1990). A utilização do volume urinário médio forneceu um valor mais 

homogêneo nos grupos em estudo. 

En1 relação à concentração urinária, avaliou-se a osmolaridade da urina 

coletada, em jejum, no quarto dia (último dia), tendo os anünais recebido LiCl 

por via intraperitoneal. Esta forma de coleta foi utilizada para que se 

obtivessetn amostras de urina menos contaminadas por fezes ou alimentos. A 

urina obtida era menos contaminada de resíduos, porém mais diluída. Esta 

forn1a de coleta acabou sensibilizando os resultados de maneira positiva na 

determinação das diferenças entre os grupos. 

No sétüno dia de estudo, os ani1nais tiveram sangue coletado do seio 

venoso retroocular para análise da concentração sérica da creatinina, uréia, 

sódio e potássio. 
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O sangue foi coletado no seio venoso retro-ocular com tubo capilar de 

micro-hen1atócrito, após anestesia com éter sulfúrico. Posteriormente à coleta, 

os anin1ais recebiatn un1 volume duas vezes maior do que o coletado em 

fonna de solução de cloreto de sódio a 0,9% intraperitoneal. O soro obtido era 

separado e enviado para análise bioquímica. Após recuperação anestésica, os 

anünais eratn colocados en1 gaiolas comuns, nas quais passavam a receber 

dieta padrão. As chamadas gaiolas comuns eram de polipropileno e rnediam 

16 x 32 x 38 em. Em cada gaiola eram colocados no n1áxüno 5 ratos. A partir 

do décimo primeiro dia, os anirnais passavam a receber, de acordo com o 

grupo, água ou solução de amilorida, por gavagen1, tendo irúcio, então, o 

segundo período. 

3.2.1.4.2-Segundo Período 

O segundo período, com irúcio no 15º dia de experimentação, 

c01npreendeu a exposição a dieta com LiCl ou dieta padrão e tratamento com 

arnilorida ou veículo, conforme o grupo em estudo. 

Ele iniciou quando os animais passavarn a receber dieta com liCl ou 

padrão e continuavam a receber seus respectivos tratamentos, por gavagem. 

Nesse período os anirnais tinham livre acesso a água e solução de cloreto de 

sódio a 0,45%. O segundo período durou 12 sen1anas e finalizou com o 

sacrifício dos at1i1nais, para realização de estudo anatomopatológico do rim. 

Nesse período os anünais, após ficarem em gaiolas cornw1S por quatro 

sernanas, foratn novamente habituados, em gaiolas metabólicas, por dois dias. 

Nova medida do volume urinário de 24 horas foi realizada, durante quatro 

dias consecutivos. Nas gaiolas metabólicas, os animais tinham livre acesso a 

alin1entação, água e solução de cloreto de sódio a 0,45%. No quarto dia, em 

gaiola metabólica, foi realizada coleta de urina, com os animais em jejwn. Eles 

receberam 3 mEq/kg de LiCl ou solução fisiológica, conforme o grupo, em 

única administração intraperitoneal. A solução para injeção intraperitoneal 

continha 0,3 mEq de LiCl por ml de água. No final do quarto dia de coleta 

de urina, os anünais foram pesados e foi coletado sangue para dosagem sérica 

de lítio, potássio, sódio, uréia e creatinina. Após, os animais retomaratn a 

gaiolas comuns, por mais cinco semanas. 

No início da décüna primeira semana, os animais foram recolocados em 

habituação, ern gaiolas n1etabólicas, e procedeu-se à n1edida do volun1e 

urinário de 24 horas, durante quatro dias consecutivos (segunda medida em 
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11 semanas de tratrunento). Nova amostra de urina foi coletada em jejum, 

tendo os anünais recebido LiCl, 3 mEq/ kg intraperitoneal, em única 

administração ou solução fisiológica, conforme o grupo. No final do quarto 

dia de coleta, os animais foram pesados e novamente coletou-se sangue para 

análise da concentração sérica de creatinina, uréia, sódio, potássio e lítio. 

Ao final de 12 semanas de experimento, todos os animais foram 

sacrificados para realização do estudo anatomopatológico. Nessa ocasião, os 

anünais formn anestesiados com éter sulfúrico, em câmara de vidro. O 

abdômen foi aberto por u1na incisão mediana e o rim direito, retirado, foi 

seccionado três vezes, sobre placa de Petri, e1n cortes radiais na altura do 

pedículo renal e colocado e1n fixador Duboscq-Brasil. Após periodo de 

fixação de duas horas, os fragmentos foram pós-fixados e1n álcool a 70% e 

guardados até o processamento histológico. 

3.2.2-Etapa 2 

Na etapa 2 foram estudados 48 ratos com aproximadamente 4 meses de 

idade, pesando entre 250 e 385 g, provenientes ta1nbén1 do Biotério do 

Departainento de Farmacologia e Toxicologia da FFFCMP A. 

3.2.2.1-Grupos em Estudo 

Na etapa 2 os animais fora1n divididos em quatro grupos de estudo, 

cmn 12 animais cada, da mesma forma que na etapa 1, com exceção do 

aumento de dose de ainilorida para 10 mg/kg/ dia, divididos em duas doses, 

con1o pode ser observado na figura 3. 
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0 ----

Gr~UPO - 5, Amllorlda 5 mg /kg às 7 e às 18 horas por gavagem e 
dieta com 60 mmol de LiCJ por kg de ração seca 

GRUPO - 6, Amilorida 5 mg/kg às 7 e às 18 horas por gavagem e 
dieta padrão ( ração seca reconstituída) ----<0 ------------

GRUPO - 7, Veículo (água) 1ml/kg às 7 e às 18 horas por gavagem e 

--··0 ---------·-··-
dieta com 60 mmol de LiCJ por kg de ração seca 

GI<UPO - 8, Veículo (água) 1ml/kg às 7 e às 18 horas por gavagem e 
.-·- dieta padrão (ração seca reconstituída) 

( 11 2>\ -----~ __ -__;- ---·-·------ ··--------

Fig. 3- Divisão dos 4 grupos de estudo da etapa 2 

39 



Grupo 5: Amilorida - Dieta LiCl. Ratos que receberam solução de 

arnilorida em duas tomadas, às 7 e às 18 horas, de 5,0 mg/kg cada, 

ad1ninistradas por gavagem e dieta com 60 1nmoles de LiCl por quilo de 

ração seca. 

Grupo 6: Amilorida - Dieta padrão. Ratos que receberam solução de 

amilorida em duas tomadas, às 7 e às 18 horas, de 5,0 mg/kg cada, 

administradas por gavagem e dieta normal. Grupo considerado "controle 

amilorida". 

Grupo 7: Veículo - Dieta LiCl. Ratos que receberam água por gavagen1, 

1 nu/kg, às 7 e às 18 horas e dieta com 60 1nmol de LiCl por quilo de ração 

seca. 

Grupo 8: Veículo - Dieta padrão. Ratos que receberam água por 

gavagem., 1 mlj kg, às 7 e às 18 horas e dieta nonnal. Grupo considerado 

"controle tempo". 

3.2.2.2-Fármacos Utilizados 

a) ar11ilorida (amilmide hydrochloride de Sigtna Chemical Cmnpany): 

solução de 5,0 mg em 1 n1l de água para a etapa 2. 

b) cloreto de lítio (LiCl para análise Riedel-De Haen AG reembalado por 

Quimibras Indústrias Químicas S.A.): solução de 0,0424 g e1n 1 ml de água 

(solução 1 molar), para misturar na ração, e de 0,013 g em 1 ml de água 

(solução con1 0,3 mEq/ n1l) para injeção intraperitoneal no mmnento da coleta 

de urina em gaiola metabólica. 

3.2.2.3-Dietas 

As dietas utilizadas nesta etapa foram idênticas às da etapa 1, nos 

gntpos em estudo. 

3.2.2.4-Períodos de Observação. 

Os animais do etapa 2 sofreram a mesma experimentação realizada na 

etapa 1, c01no pode ser observado na figura 4. 
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I 

o 

PROTOCOLO DA ETAPA 2 

PRIMEIRO PERÍODO SEGUNOO PERÍODO 

HABITUAÇÃO I COLETA 

DE URINA 

GRUPO - 5. n = 7 2 

GRUPO - 6. n = 12 

GRUPO - 7. n = 12 

GRUPO - 8. n = 12 

2 

• 

GAIOlAS 

I 
GAIOlAS METABÓLICAS 

COMUNS 
HABITUAÇÃO I COLETA 

DE URINA 

• 
AMILORIDA (5 mg/kg às 7 e às 7 8 horas por gavagem) 

UCI (60 mmol/kg de ração seca) 

AMJLORIDA (5 mg/kg às 7 e às 18 horas por gavagem) 

Dieta padrão (ração seca reconstituída) 

VEÍCULO (água. 1 ml às 7 e às 18 horas por gavagem) l +LiCI (60 mmol/kg de ração seca) 

VEÍCULO (águo. 1 ml às 7 e às 18 horas por qavaqem) 

~ +Dieta padrão (ração seca reconstituído) 

6 11 14 42 44 48 

TEMPO (dias) 

Flg. 4- Resumo dos procedimentos realizados nos grupos 
5,6, 7 e 8 da etapa 2 do experimento 

* coleta de <1 mos !Ta dt> soro 

** sacri fiei o do <1 ni mal para ex a me a n tnl110J1Zl toJ()giet1 de rim 

GAIOlAS 
COMUNS I 

GAIOlAS METABÓLICAS 

HABfTUAÇÃO I COLETA 

DE URINA 

• • • 

84 86 90 98 



3.3-Métodos Analíticos 

Para a avaliação da concentração sérica de lítio, sódio e potássio por 

espectrofotmnetria de chruna foi utilizado Espectrofotômetro Cornig, modelo 

450. 

Para avaliação da uréia sérica foi utilizada a técnica da urease, método 

UV-cinético, da Biodiagnóstica, em Centrifiche1n System 400-Roche, e1n 

aparelho de automação (Autoanalyzer). 

Para avaliação da creatinina sérica foi utilizado o 1nétodo colorimétrico 

Jaffé, modificado no Auto Analyser Centrifichem System 400-Roche. 

Para a 1nedida da osmolaridade urinária foi utilizado um osmômetro de 

ponto de congelrunento descendente (Osmometer, modelo 143, Advance 

Instruments Inc., Lexington, Massachussets, USA). 

3.4-Técnica Histológica 

O estudo morfológico foi realizado em todos os animais. Alguns dias 

após ter sido coletado o material, o tecido renal foi recortado, sendo submetido 

a processrunento histológico com inclusão total do rim em parafina. Os cortes 

forrun realizados em 1nicrótomo rotativo American Optical, modelo Spencer, 

com a espessura de cinco micrômetros e corados por hen1atoxilina e eosina 

(HE) e ácido periódico de Schifft (P AS) (MICHALANY, 1980). O tnaterial foi 

fotografado em fotmnicroscópio Zeiss Axiophot. 

O exrune histológico das lâminas e a avaliação semiquantitativa das 

alterações eshuturais forrun realizadas por uma patologista (M.I.E.), sem 

qualquer conhecimento do regime de tratrunento ou dados funcionais. 

Nos cmtes histológicos dos animais estudados foi realizada uma análise 

semiquantitativa das lesões tubulares. Três regiões forrun avaliadas en1 cada 

ri1n: cortical (C), junção corticomedular GCM) e medular (M). As lesões 

tubulares forrun enquadradas nos seguintes graus de lesão: grau O - sem 

alterações; grau 1 - polimorfis1no nuclear leve e vacuolização focal do citoplasma, 

en1 1nenos de 50% das células dos túbulos contorcidos distais; grau 2 -

polünorfismo nuclear acentuado e hipercromasia nuclear em mais de 50% 

das células dos túbulos contorcidos distais e presença de células tubulares 

gigantes; grau 3 - dilatação intensa do lúmen tubular e atrofia tubular focal, 

em adição às alterações do grau 2 (CHRISTENSEN & HANSEN, 1979; 

PLENGE e cols., 1981). Smnente porções de tecido renal com boa fixação 

foran1 utilizadas pru·a avaliação se1niquantitativa. 
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3.5-Análise Estatística 

Dos dados quantitativos resultantes da avaliação das caracteristicas 

estudadas nos animais experimentais calcularam-se a média aritmética e o 

erro padrão. No caso dos dados qualitativos fora.In determinadas as freqüências 

absolutas e as respectivas proporções. Estas medidas estão apresentadas em 

tabelas e gráficos. 

Os cálculos foram realizados pelo o método da análise da variância. Na 

con1paração entre grupos foi considerado um critério de classificação e, dentro 

dos gnrpos, dois critérios de classsificação (ZAN, 1974; SNEDECOR & 

COCHRAN, 1980). As comparações múltiplas entre 1nédias, quando indicadas 

pelo teste F, nas análises da variância, foratn efetuadas através dos contrastes 

In(tltiplos de Student-Newman-Keuls (SNK). Os dados das etapas 1 e 2 foram 

analisados independentemente. 

E1n reslllno, as alterações entre os grupos de ratos tratados num mesmo 

U\Oinento e as alterações do mesmo grupo de animais observadas na medida 

de valores basais, com 5 e 11 semanas comparadas entre si, foram avaliadas 

pela análise de variância (SOKAL & ROHLF, 1969), comple1nentada pelo teste 

de SNK. 

As alterações anat01nopatológicas observadas na microscopia óptica 

foram avaliadas pela prova de Kruskal-Wallis (SIEGEL, 1956; HOLLANDER 

& WOLFE, 1973). 

As decisões em todos os testes de hipóteses efetuadas neste trabalho 

foran1 tomadas adotando-se o nível de significância de 0,05. 
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4 - RESULTADOS 

Os resultados obtidos no presente estudo estão swnarizados nas tabelas 

1 a 16 e nas figuras 5 a 27. Nas tabelas foram anotadas as médias e erros 

padrão encontrados para cada variável experin1ental, coletada de cada grupo 

e1n cada tempo dos dois periodos protocolares de cada etapa. Nelas também 

encontra1n-se os valores críticos das análises estatísticas realizadas na 

con1paração dos dados entre os grupos e de um mesmo grupo ao longo do 

estudo, de acordo con1 o periodo protocolar de cada etapa. 

Numa prin1eira fase foram analisados c01nparativamente os dados 

obtidos para peso, volume urinário médio, osmolaridade urinária média, 

creatinina, uréia, sódio, potássio e lítio séricos, entre os quatro grupos 

estudados, no início do estudo, com 5 e após 11 semanas da etapa 1. 

Subseqüentemente, foram realizadas comparações entre as variáveis observadas 

de cada grupo, individualmente, ao longo do experimento da etapa 1. Igual 

1netodologia de análise e apresentação de dados foi realizada com os resultados 

das observações da etapa 2. 

Com relação ao estudo anatomopatológico, inicialmente foi realizada 

mna descrição dos achados em cada grupo de cada etapa. A seguir, procedeu

se uma análise comparativa semiquantítativa dos achados ·morfológicos dos 4 

grupos na etapa 1 e, posterionnente, na etapa 2. Os dados comparativos 

classificados em 4 graus (O a 3) estão suma1'izados nas figuras 21 e 22. 

4.1-Comparações Entre os Grupos de Ratos Tratados na Etapa 1 

(grupos 1 a 4) 

4.1.1-No 1 º Período 

Em relação ao peso corporal inicial, o teste da análise da variância não 

detnonstrou diferenças estatísticatnente significativas entre os quatro grupos, 



revelando homogeneidade entre os animais (tabela 1, figura 5). Da mesma 

maneira, não foram observadas diferenças estatísticamente significativas no 

volume urinário médio e na osmolaridade urinária iniciais (tabela 2 e 3, 

figuras 6 e 7). A análise da variância também não demonstrou diferenças 

estatísticamente significativas entre os valores iniciais séricos de creatinina, 

uréia, sódio, potássio e lítio dos quatro grupos, revelando homogeneidade das 

amostras entre os grupos (tabelas 4, 5, 6,7 e 8, figuras 8, 9, 10, 11 e 12). 

4.1.2-No 2Q Período 

O peso médio com 5 semanas de experimentação, dos animais do 

gntpo 1, foi de 254 g, de 311 g para os do gntpo 2, de 252 g para os do 

gntpo 3 e de 314 g para os do grupo 4. A análise da variância evidenciou 

diferença estatísticamente significativas no peso dos animais, entre os grupos 

(tabela 1 e figura 5). 
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Tabela 1 - Peso médio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos tratados com 

amilorida 2,5 1ngjkg/ de dieta LiCl (gntpo 1), amilorida 2,5 mg/ 

kg/ d e dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta LiCl (grupo 3) e 

veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. Valores expressos en1 

1nédia aritmética _:!:_erro padrão (x _:!:_ EP). 

PESO 

(gramas) 

GRUPOS INICIAL 5 SEMANAS 

* 
1 # #=# 

Amilorida/ 242 254 
Dieta LiCI +8 +8 

2 # ## 

Amilorida/ 263 311 
Dieta P +5 +10 

3 ** 
Veículo/ 239 252 
Dieta LiCI +6 +5 

4 # ## 
Veículo/ 257 314 
Dieta P ±_10 ±_10 

F 2,733 16,678 

n == 10 animais por grupo 

# p<O,OS, peso inicial difere do peso com 5 e 11 semanas 

## peso com 5 semanas difere do peso com 11 semanas 
"' grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 

"'* grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 

*"'"' grupo 3 difere dos grupos 1,2 e 4 

11 SEMANAS F 

304 132,6 
+10 

351 95,56 
+11 

*** 
249 1,096 
+8 

359 198,7 
+10 

27,601 
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250 

200 

PESO MÉDIO NA ETAPA 1 

# * *** 
** 
H# 

T 
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-----------i T -------~ T -------~o~ · ------ r 

f/=-=========--~~-----2------------------~ 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 1 • GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 5- Peso médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, nos vários 
tempos do experimento 

* p<0,05, grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 
** grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 
"'""'* grupo 3 difere dos grupos 1,2 e 4 
# peso inicial dos grupos 1,2 e 4 

difere do peso com 5 e 11 semanas 
## peso com 5 semanas dos grupos 2 e 
4 difere do peso com 11 semanas 
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O teste de SNK demonstrou diferenças estatísticamente significativas no 

au1nento de peso dos grupos expostos ao UCl, quando c01nparados com os 

que receberéU1\ dieta padrão. O grupo 1 apresentou un1 au1nento de peso 

1nenor que os gnrpos 2 e 4, considerados controles. O grupo 3 ta1nbén1. teve 

un1 aumento de peso 1nenor que os gntpos 2 e 4. Os gntpos 1 e 3, assim como 

os grupos 2 e 4, não apresentarilln diferenças estatísticamente significativas 

entre si. 

O peso 1nédio, en1 11 semanas de experimentação, dos animais do 

grupo 1 foi de 304 grillnas, do grupo 2, de 351 gramas, do gntpo 3, de 249 

gramas e do grupo 4, de 359 grillnas. A análise da variância evidenciou 

diferença estatístican1ente significativas no peso dos animais entre os grupos 

(tabela 1 e figura 5). 

Após 11 semanas de tratillnento, a análise da variância continuou 

de1nonstrando diferenças estatísticamente significativas entre os awnentos de 

pesos dos 4 grupos de animais (tabela 1 e figura 6). O teste de SNK 

den1onstrou diferenças estatísticillnente significativas entre os grupos. Os 

anin1ais do grupo 1 e 3 apresentaram menor aumento de peso que os dos 

gntpos 2 e 4. Os grupos 2 e 4 não apresentaram diferenças estatísticamente 

significativas entre si r1.:1. avaliação do peso. Os animais do grupo 1 apresentaram 

um aumento de peso significativainente maior que os do grupo 3. 

O volume urinário n1édio em 5 semanas de expe1imentação foi de 101) 

1nl para o grupo 1, de 7,1 ml para o grupo 2, de 184,0 rnl para o grupo 3 e 

de 9,7 1nl para o grupo 4. A análise da variância revelou diferenças entre os 

grupos (tabela 2 e figura 6). 
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Tabela 2 - Volmne urinário médio inicial(VUM), após 5 e 11 semanas, de 

ratos tratados cmn amilorida 2,5 mg/kg/ de dieta LiCI (gn1po 1), 

a.tnilorida 2,5 mg/kg/ d e dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta 

LiCl (grupo 3) e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. 

V ai ores expressos em média aritmética .2=_ erro padrão (x + EP). 

VOLUME URINÁRIO MÉDIO 

(mVdia) 

GRUPOS INICIAL 5 SEMANAS 11 SEMANAS 

1 # "' "' 
Amilorida/ 4,2 101,1 97,1 
Dieta líCI .±.0,42 .±.16,7 .±.1 0,4 

2 

Amílorida/ 3,9 7,1 7,2 
Dieta P .±.0,38 ±_1,55 +0,81 

3 # "'"' "'"' 
Veículo/ 5,2 184,0 146,6 
Dieta líCI ±_0,87 .±.21,3 .±.1 9,2 

4 ## 
Veículo/ 4,2 9,7 6,9 
Dieta P +053 +212 .±.1 ,08 -- ' - ' 

F 0,939 38,751 40,016 

n = 10 animais por grupo 

# p<O,OS, VUM inicial difere do VUM com 5 e 11 semanas 

## VUM inicial difere do VUM com 5 semanas 

grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 * 
"""' grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 

F 

22,26 

2,979 

42,36 

6,671 
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e GRUPO 1 • GRUPO 2 () GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 6- Média dos volumes urinários médios dos animais dos 4 grupos estudados 
na etapa 1, nos vários tempos do experimento 

* p<0,05, grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 
** grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 
# VUM inicial dos grupos 1 e 3 difere do VUM com 5 e 11 semanas 
## VUM inicial do grupo 4 difere do VUM com 5 semanas 
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O teste de SNK demonstrou diferenças estatísticamente significativas 

entre os volumes urinários 1nédios dos grupos de animais expostos ao LiCl, 

quando comparados com os que receberam dieta padrão. Os animais dos 

gtupos 1 e 3 tiveram tun volutne urinário médio, respectivan1ente, em torno de 

10 e 19 vezes maior que o do grupo 4. Os grupos 1 e 3 também apresentaram 

um volun1e urinário médio, respectivamente, em torno de 14 e 26 vezes maior 

que o grupo 2. Os animais expostos ao LiCl, e que receberam amilorida (grupo 

1) apresentaram um volume urinário aproximadamente 2 vezes menor que os 

que s01nente foram expostos ao LiCl e receberam veículo (grupo 3). Esta 

diferença entre o grupo 1 e 3 foi estatisticamente significativa. Não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os VUM observados nos grupos 

que receberatn dieta padrão e amilorida ou dieta padrão e veículo (grupos 2 e 
4). 

O VUM e1n 11 se1nanas de experi1nentação foi de 97,1 ml para o grupo 

1, de 7,2tnl para o grupo 2, de 146,6 1nl para o grupo 3 e de 6,9 ml para o grupo 

'1. A análise da variância revelou diferenças estatísticamente significativas entre 

os grupos (tabela 2 e figura 6). 

A análise da variância mostrou alterações estatísticamente significativas 

no VUM, após 11 semanas de tratamento, entre os grupos em estudo (tabela 2 

e figura 7). En1 11 semanas de estudo, observou-se uma diminuição no VUM 

dos animais expostos ao LiCl. Apesar da diminuição do VUM, os animais 

continttéU'anl con1 volumes urinários maiores do que o dos que receberéUTI dieta 

padrão. O teste de SNK demonstrou diferenças estatísticamente significativas 

entre os gntpos. Os anünais dos grupos 1 e 3 também apresentaram um VUM 

e1n torno de 14 e 21 vezes maior, respectivamente, que o grupo 4. Os animais 

expostos ao LiCl, e que receberam amilorida na dose de 2,5 mg/kg/ dia, 

tiveran1 un1 VUM 1,5 vezes menor que os dos animais expostos ao LiCl e que 

receberatn veículo (grupo 3). A diferença entre o gntpo 1 e 3 foi estatisticamen

te significativa. Não houve diferença estatísticamente significativas entre os 

VUM 1nédios observados nos grupos que receberatn dieta padrão e amilorida 

ou dieta padrão e veículo (gntpos 2 e 4). 

A osmolaridade urinária média (OUM), em 5 semanas de experitnenta

ção foi de 235 1nOsmj kg.H
2
0 para o grupo 1, de 442 mOsm/ kg.H

2
0 para o 

gntpo 2, de 178 m0smjkg.H
2
0 para o grupo 3 e de 542 m0sm/kg.H

2
0 para 

o grupo 4. A análise da variância mostrou alterações estatísticamente significa

tivas na osmolaridade urinária após 5 semanas de tratamento entre os grupos 

em estudo (tabela 3 e figura 7). 
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Tabela 3 - Osmolaridade urinária média inicial(OUM), após 5 e li semanas, 

de ratos tratados com amilorida 2,5 n1g/ kg/ d e dieta LiCl (grupo 

1), amilorida 2,5 mg/ kg/ d e dieta padrão (gntpo 2), veículo e 

dieta LiCl (grupo 3) e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 

1. Valores expressos em média aritmética.:!=_ erro padrão (x .:!=_ EP). 

OSMOLARIDADE URINARIA 
(m0sm/kg.H20) 

GRUPOS INICIAL 5 SEMANAS 11 SEMANAS F 

1 # • • 
Amiloridaf 751 235 256 
Dieta LiCI +142,4 +241 +33,3 

- ' 

2 
Amiloridaf 614 442 514 
Dieta P +70 5 - - ' ±42,2 +67,9 

3 # •• •• 
Veículo/ 636 178 184 
Dieta LiCI +721 - ' +16,0 ±23,8 

4 
Veículo/ 665 542 557 
Dieta P +1 00,5 +97 9 +72,4 

-- ' 

F 0,355 9,612 11 ,943 

n = 10 animais por grupo 

# p<O,OS, OUM inicial difere da OUM com 5 e 11 semanas 

* grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 

** grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 

11,39 

1,750 

47,79 

0,744 
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Fig. 7- Média das osmolaridades urananas médias dos animais dos 4 grupos 
estudados na etapa 1, nos vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 
** grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 
# OUM inicial dos grupos 1 e 3 difere da OUM com 5 e 11 semanas 
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O teste de SNK demonstrou diferenças estatísticamente significativas na 

düninuição da osmolaridade urinária dos grupos expostos ao UCl, quando 

cmnparados co1n os que receber<.un dieta padrão, após 5 semanas de 

experin1ento. Os anin1<lÍs expostos ao LiCl e que não receberam amilorida 

(grupo 3), tivermn Uina OUM significativrunente menor que o observada nos 

grupos que recebera111 dieta padrão (grupos 2 e 4). Este grupo trunbém teve 

tuna OUM 1nenor que a do exposto ao LiCl e a111iloride; esta diferença, no 

entanto, não foi estatísticam.ente significativa. O grupo 1 trunbé1n apresentou 

Uina OUM significativamente menor que a dos grupos 2 e 4. Os grupos que 

receberam dieta padrão e a111ilorida ou veículo não diferirrun entre si. 

A OUM, em 5 se1nanas de experünentação, foi de 256 n10sn1jkg.H
2
0 

para o grupo 1, de 514 mOs1n/kg.H
2
0 para o grupo 2, de 184 In0sm/kg.H

2
0 

p<.u'a o grupo 3 e de 557 In0sm/kg.H
2
0 para o grupo 4. A análise da 

variância n1ostrou alterações estatísticamente significativas na osmolaridade 

urinária após 5 sen1anas de tratamento entre os grupos e1n estudo (tabela 3 

e figura 7). 

A análise da vatiância mostrou alterações estatísticamente significativas 

na osm.olmidade urinfuia após 11 semanas de tratamento entre os grupos em 

estudo (tabela 3 e figura 7). En1 11 se1n<.mas de experimentação, alén1 dos 

achados anteriormente observados, encontrou-se diferença estatísticamente 

significativa na OUM dos animais do grupo 1 e 3. Não foram constatadas tais 

diferenças entre as OUM dos animais que receberam dieta padrão e runilorida 

(grupo 2) e daqueles sub1netidos a dieta padrão e veículo (grupo 4). 

Não ocorreram diferenças estatísticamente significativas na creatinina 

sérica dos 4 g1upos (tabela 4 e figura 8). 

54 



Tabela 4 - Creatinina sérica média inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos 

tratados com illnilorida 2,5 mg/kg/ d e dieta LiCl (grupo 1), 

a1nilorida 2,5 mg/kg/ de dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta 

UCl (grupo 3) e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. 

Valores expressos em média aritmética 2:_ erro padrão (x 2:_ EP). 

GRUPOS INICIAL 

1 

Amilorida/ 0,5 
Dieta LiCI _±_0,02 

2 

Amilorida/ 0,6 
Dieta P _±_0,03 

3 

Veículo/ 0,6 
Dieta LiCI ±0,03 

4 

Veículo/ 0,6 
Dieta P ±0,03 

F 1,636 

n = 10 animais por grupo 
p<0,05 

CREATININA SÉRICA 

(mg/dl) 

5 SEMANAS 

0,5 

+0,04 

0,6 

+0,05 

0,6 

+O 04 
-I 

0,6 

+0,06 

0,944 

11 SEMANAS F 

0,5 0,025 
_±_0,04 

0,6 0,110 
+0,04 

0,6 0,000 
±_0,03 

0,6 0,153 
±_0,07 

1,277 
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CREATININA 
<rng/dl) 

1 

0,5 

o 

CREATININA SÉRICA MÉDIA NA ETAPA 1 

.. ·- .J. 

INICIAl 

e GRUPO 1 

rrT ..,Tr 
---------oo•---------------- oo• 

T LlL 
! ! 

5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

• GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. a. Creatinina sérica média dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, 
nos vários tempos do experimento 
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A análise da variância demonstrou diferença estatísticamente 

significativa na uréia sérica, após 5 semanas de tratamento, entre os grupos 

em estudo (tabela 5 e figura 9). 
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Tabela 5 - Uréia sérica n1édia inicial, após 5 e 11 se1nanas, de ratos tratados 

cmn amilorida 2,5 Ing/kg/ de dieta LiCl (grupo 1), amilorida 2,5 

mg/ kg/ d e dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta LiCl (grupo 3) 

e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. Valores expressos 

e1n 1nédia arit1nética ~erro padrão (x ~ EP). 

GRUPOS INICIAL 

1 • 
Amilorida/ 32,7 
Dieta LiCI ±2,2 

2 ## 

Amilorida/ 34,4 
Dieta P ±_2,1 

3 

Veículo/ 34,7 
Dieta LiCI ±_2,2 

4 ## 

Veículo/ 39,1 
Dieta P _±2,8 

F 1,360 

n = 10 animais por grupo 

URÉIA SÉRICA 

(mgfdl) 

5 SEMANAS 

# 

31,4 
±_1,2 

### 

48,5 
±_2,4 

44,2 
±_3,4 

49,0 
_±2,1 

11,428 

* p<O,OS, grupo 1 difere dos grupos 2,3 e 4 

11 SEMANAS 

44,5 
±_2,2 

41,2 
±_1,9 

43,1 
+3,3 

47,6 
+2,3 

1,210 

# uréia sérica com 11 semanas difere da inicial e com 5 semanas 

## uréia sérica inicial difere da com 5 semanas 

### uréia sérica com 5 semanas difere da com 11 semanas 

F 

20,46 

13,81 

3,201 

4,965 
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URÉIA 
, (mg/dl) 

50 

25 

o 

URÉIA SÉRICA MÉDIA NA ETAPA 1 

** * # 

*** 
---6 ~ 

ró~J~~! 
!~ ~ 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

8 GRUPO 1 • GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 9- Uréia sérica média dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, nos 
vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 1 difere dos grupos 2,3 e 4 
# uréia sérica do grupo 1 com 11 semanas difere da inicial e com 5 semanas 
## uréia sérica inicial do grupo 2 difere da com 5 semanas 
###uréia sérica com 5 semanas do grupo 2 difere da com 11 semanas 
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A uréia sérica após 5 semanas de tratamento encontrava-se 

significativan1ente 1nenor no grupo 1 quando comparada con1 os grupo 2, 3 

e 4. Esta diferença não foi observada após 11 sem.anas de tratamento. 

Pela análise da variância não fora1n observadas diferenças 

estatísticcunente significativas no sódio sérico, em 5 se1nanas de tratamento, 

mas essa mesma análise n1ostrou diferença estatísticamente significativa no 

sódio sé1ico, após 11 se1nanas de tratarnento, entre os gntpos em estudo 

(tabela 6 e figura 10). 
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Tabela 6 -Sódio sérico médio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos tratados 

com amilorida 2,5 mg/kg/ de dieta LiCl (grupo 1), amilorida 2,5 

mg/kg/ de dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta liCl (grupo 3) 

e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. Valores expressos 

em média aritmética ~ erro padrão (x ~ EP). 

GRUPOS INICIAL 

1 

Amilorida/ 141 
Dieta LiCI +1 7 -' 

2 

Amilorida/ 139 
Dieta P +2 9 -' 

3 

Veículo/ 143 
Dieta LiCI ±2,5 

4 

Veículo/ 139 
Dieta P +3 7 -' 

F 0,532 

n = 10 animais por gntpo 

SÓDIO SÉAICO 

(mEqfl) 

5 SEMANAS 

140 

±1 '1 

141 

+1,3 

140 

±0,9 

142 

±0,5 

0,982 

,. p<O,OS, grupo 1 difere do grupos 3 

11 SEMANAS F 

* 

136 2,635 

±2,0 

140 0,518 

±1,4 

146 2,429 
±2,5 

141 0,567 
±_3,0 

3,502 
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SÓDIO 
(mEq/1) 

145 

135 

125 

INICIAl 

e GRUPO 1 

SÓDIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 1 

* 

5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

• GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 10- Sódio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, nos 
vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 1 difere do grupo 3 
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O sódio sérico, após 11 semanas de tratamento, encontrava-se 

significativamente menor no grupo 1 quando comparado com os demais 

gntpos. 

A análise da variância demonstrou diferença estatísticamente significativa 

no potássio sérico, após 5 setnanas de tratamento, entre os grupos em estudo 

(tabela 7 e figura 11). 
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Tabela 7 - Potássio sérico médio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos 

tratados com amilorida 2,5 mg/kg/ d e dieta UCI (grupo 1), 

amilorida 2,5 1ng/ kg/ d e dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta 

LiCl (grupo 3) e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. 

Valores expressos e1n média aritmética 2:.. erro padrão (x 2:_ EP). 

·-- - ---- ---- --
POTÁSSIO SÉRICO 

(mEqfl) 

GRUPOS INICIAL 5 SEMANAS 11 SEMANAS 

1 

Amilorida/ 4,4 4,7 5,0 

Dieta LiCI _±0,20 ±0,10 ±0,22 

2 • # 

Amilorida/ 4,5 4,9 5,3 

Dieta P +0,16 +009 - , ±0,27 

3 

Veículo/ 4,6 4,4 4,8 

Dieta LiCI +0,14 +O 13 - I ±021 

4 ## 

Veiculo/ 4,4 4,6 5,2 

Dieta P ±0,13 ±0,09 ±0,18 

F 0,319 4,817 0,738 
---· 

n = 10 animais por grupo 

"" p<O,OS, grupo 2 difere dos grupos 1,3 e 4 

# potássio sérico com 11 semanas difere do inicial e com 5 semanas 

## potássio sérico com 11 semanas difere do inicial 

F 

3,010 

3,864 

1,353 

11,36 
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!POTÁSSIO 
. SÉRICO 

(mEq/1) 

5,5 

POTÁSSIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 1 

• # 
## 

T --· ~?l 
~' =---------? T • l ro- __ a .. 

T•a-::·~·· ;, ----
• - .1. 
1 J. 

4,0 . 

2,5 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 1 • GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 11- Potássio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, 
nos vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 2 difere dos grupos 1,3 e 4 
# potássio sérico do grupo 2 com 11 semanas difere do inicial 
## potássio sérico do grupo 4 com 11 semanas difere do inicial e com 5 semanas 
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Os arumrus que receberam amilorida e dieta padrão apresentaram 

valores de potássio sérico maiores que os de1nais. Esta diferença foi 

estatísticamente significativa entre o grupo 2 e os grupos I, 3 e 4. Após 11 

sen1<mas de trata1nento, os 1úveis de potássio sérico era1n sen1elhantes nos 4 

grupos, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

A análise da variância mostrou diferença estatísticamente significativa 

no lítio sérico, após 5 e 11 semanas de trata~nento entre os grupos em estudo 

(tabela 8 e figura 12). 
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Tabela 8 - Utio sérico médio inicial, após 5 e li semanas, de ratos tratados 

com amilorida 2,5 mg/kg/ de dieta UCI (grupo 1), amilorida 2,5 

mg/kg/ de dieta padrão (grupo 2), veículo e dieta UCI (gntpo 

3) e veículo e dieta padrão (grupo 4) na etapa 1. V alares 

expressos em média aritmética 2:. erro padrão (x 2:. EP). 

GRUPOS INICIAL 

1 # 

Amilorida/ O, 1 

Dieta LiCI +0,01 

2 

Amilorida 0,1 

Dieta P .±_0,01 

3 # 

Veículo/ 0,1 

Dieta LiCI .±_0,16 

4 

Veículo/ O, 1 

Dieta P +0,01 

F 0,130 

n = 10 animais por grupo 

LÍTIO SÉRICO 

(mEqfl) 

5 SEMANAS 

• 
0,73 
+0,04 

O, 1 
±_0,0 

•• 
## 

1,03 
.±_0,94 

0,1 
±_0,0 

81,505 

11 SEMANAS 

• 
0,75 
.±_0,04 

0,1 

±0,0 

••• 
0,8 
+0,05 

O, 1 
±_0,0 

150.,206 

## p<0,05, lítio sérico inicial difere do lítio sérico com 5 e 11 semanas 

## lítio sérico com 5 semanas difere do lítio sérico com 11 semanas 

,. grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 

..,. grupo 3 difere dos grupos 1,2 e 4 

,.,.,. grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 

F 

177,5 

2,250 

76,82 

2,250 
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LÍTIO 
(mEq/1) 

1,2 

0,8 

0,4 

0,0 

LÍTIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 1 

* * 
** *** 
## 

INICIAL 5 11 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 1 • GRUPO 2 O GRUPO 3 O GRUPO 4 

Fig. 12-lítio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 1, nos 
vários tempos do experimento 

* p<0,05, grupo 1 difere dos grupos 2 e 4 
** grupo 3 difere dos grupos 1,2 e 4 
*** grupo 3 difere dos grupos 2 e 4 
# lítio sérico inicial dos grupos 1 e 3 difere do lítio sérico com 5 e 11 semanas 
## lítio sérico com 5 semanas do grupo 3 difere do com 11 semanas 
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Os aruma1s do grupo 1 e 3 apresentaran1 litemias estatísticamente 

significativas, com valores médios dentro dos níveis terapêuticos, em 5 e 11 

semanas de experimentação. Os valores oscilaram entre 0,6 e 1,2 mEq/1. Os 

animais não apresentaram valores médios significativamente superiores que 

1,0 mEq/1. Os grupos 1 e 3 desenvolveram, em 5 e 11 semanas de exposição 

à dieta com LiCl, níveis séricos homogêneos. Nos grupos 2 e 4, não expostos 

ao LiCl, a análise da litemia evidenciou níveis subterapêuticos. Estes achados 

foran1 considerados na análise estatística. 

4.2-Comparações entre as Variáveis Observadas de um Mesmo 

Grupo na Etapa 1 (grupos 1 a 4) 

Os animais dos grupos 1,2 e 4 apresentaram um aumento 

estatística1nente significativo de seus pesos ao longo do experimento. Somente 

os animais do grupo 3, com LiCl e veículo, não tiverillTI um au1nento 

estatística1nente significativo de peso ao longo do experimento (tabela 1 e 

figura 5). 

Os a1umais dos quatro grupos apresentara1n variações e1n seus volutnes 

urinários médios (VUM), ao longo do experin1ento (tabela 2 e figura 6). Os 

anin1ais do grupo 1 tivera111 un1 aumento significativo do VUM, e1n 5 

sem.anas, nutna média de 24 vezes o valor inicial basal. E1n 11 semanas, o 

VUM continuou elevado, poré1n não foi significativa1nente menor do que o 

observado en1 5 se1nanas (97,1 vs. 101,1 n1l/ d), representando 23 vezes o 

valor inicial. 

Os anin1ais do grupo 2 ta1nbém tivera1n seus VUM autnentados, em 5 

e 11 setnanas de experimento, em aproximada1nente 2 vezes os valores 

iniciais. Não houve diferença estatísticamente significativa nos valores iniciais, 

em 5 e 11 semanas. 

No gntpo 3, à semelhança do grupo 1, houve um aumento significativo 

do VUM, en1 5 semanas, em média 35 vezes o valor inicial basal. Em 11 

setnanas, o VUM continuava elevado, porém menor que o observado em 5 

semanas (146,6 vs. 184,0 1nl), representando 28 vezes o valor inicial, mas sem 

significância estatística. 

Os animais do grupo 4 tambétn tiverillTI seus VUM aumentados de 

maneira estatísticamente significativa, em 5 e 11 semanas de experimento, em 

aproximada1nente 2 vezes os valores iniciais. Não houve diferença 

estatística1nente significativa entre os valores encontrados em 5 e 11 semanas 

de experünento. 
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Os animais expostos ao UCl apresentaram urna redução estatísticamente 

significativa na OUM em relação aos valores iniciais (tabela 3 e figura 7). Os 

anünais do grupo 1 apresentararn OUM em 5 e 11 semanas 3 vezes menor 

que a inicial e, nos do grupo 3, nos mesmos períodos, a diferença foi 3,5 vezes 

rnenor. Não houve diferença entre as OUM, nestes dois grupos, entre 5 e 11 

semanas de experimento. Os animais do grupo 2 e 4 não apresentaram 

variações estatísticamente significativas da OUM, ao longo do experimento. 

Os grupos não apresentaram alterações estatísticamente significativas 

nos valores de creatinina sérica, ao longo do estudo (tabela 4 e figura 8). 

O grupo 1 apresentou valores de uréia sérica, ern 11 semanas, 

significativamente 1naiores do ponto de vista estatístico que os iniciais basais 

e en1 5 sen1anas (tabela 5 e figura 9). Os gntpos 2 e 4 apresentararn valores 

de uréia sérica, em 5 e 11 semanas, rnaiores que os iniciais. O grupo 4 

apresentou valores de uréia sérica e1n 5 sen1anas 1naiores que em 11 semanas. 

O g1upo 3 não apresentou alterações estatísticarnente significativas nos valores 

da uréia sérica ao longo do estudo. 

Os 4 gn1pos não apresentaram alterações estatísticamente significativas 

nos valores do sódio sérico, ao longo do estudo (tabela 6 e figura 10). 

O grupo 2 apresentou valores de potássio sérico, em 11 semanas, 

significativarnente maiores que os em 5 semanas (tabela 7 e figura 11). O 

grupo 4 apresentou valores de potássio sérico, em 11 semanas, 

significativamente maiores que os iniciais e em 5 semanas. Os grupos 1 e 3 

não apresentaram alterações estatísticamente significativas nos valores de 

potássio sérico, ao longo do estudo. 

Os animais do grupo 1, expostos ao LiCl, apresentaram níveis séricos 

homogêneos e sem variações significativas em 5 e 11 semanas de experimento 

(tabela 8 e figura 12). O grupo 3 apresentou valores de .lítio sérico, em 5 

semanas, significativamente maiores que os em 11 semanas. 

4.3-Comparações entre os Grupos de Ratos Tratados, na Etapa 2 

(grupos 5 a 8) 

4.3.1-No 1 º Período 

Em relação ao peso corporal inicial, o teste da análise da variância não 

demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (tabela 

9 e figura 13). Da mesma maneira, não foram observadas diferenças 

estatísticamente significativas no VUM e na OUM (tabela 10 e 11 e figuras 14 
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e 15), bem como nos valores iniciais séricos de creatinina, uréia, potássio, 

sódio e lítio nos quatro grupos (tabelas 12, 13, 14, 15 e 16 e figuras 16, 17, 

18, 19 e 20). 

4.3.2-No 22 Período 

O peso médio, em 5 semanas de experimentação, dos animais do grupo 

5 foi de 319 g, do grupo 6 de 354 g, do grupo 7 de 304 g e do grupo 8 de 

380 g. A análise da variância evidenciou diferença estatísticamente significativas 

entre os grupos (tabela 9 e figura 13). 
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Tabela 9- Peso médio inicial, após 5 e 11 se1nanas, de ratos tratados com 

amilorida 10 1ng/ kg/ d e dieta LiCI (gntpo 5), amilorida 10 mg/ 

kg/ d e dieta padrão (grupo 6), veículo e dieta UCI (grupo 7) e 

veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. V alares expressos em 

média aritmética + erro padrão (x 2:_ EP) 

GRUPOS INICIAL 

5 # 

Amilorida/ 303 
Dieta LiCI +9 

6 # 

Amilorida/ 304 
Dieta P _±14 

7 ** 

Veículo/ 299 
Dieta LiCI ±10 

8 # 

Veículo/ 330 
Dieta P ±12 

F 1,579 

n = 12 animais por grupo 

PESO 

{gramas) 

5 SEMANAS 

* 
319## 
+11 

## 

354 
_±16 

•• 
304 
±11 

## 

380 
_±12 

7,438 

# p<0,05, peso inicial difere do peso com 5 e 11 semanas 

## peso com 5 semanas difere do peso com 11 semanas 

"' grupo 5 difere do grupo 8 

""" grupo 7 difere do gntpo 6 e 8 

"'""" grupo 5 difere do grupo 6 e 8 

11 SEMANAS F 

*** 
339 27,38 
_±11 

380 95,22 
±17 

304 0,323 
_±10 

404 142,2 
±12 

11,95 
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PESO 
; (gramas) 

450 

400 

350 

300 

250 

PESO MÉDIO NA ETAPA 2 

* * ** 
** ••• 

T 
D 

r 
---------0 -----. ~ --- --- 1 

r -------------- ---------i--- r 
o --------- T l 

jl ~ • T 
• _,.---- ~ o o 
1 ~ l 1 

l 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO 8 

Fig. 13- Peso médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, nos vários 
tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 5 difere do grupo 8 
**grupo 7 difere do grupo 6 e 8 
*** grupo 5 difere do grupo 6 e 8 
# peso inicial dos grupos 5, 6 e 8 difere do peso com 5 e 11 semanas 
## peso com 5 semanas dos grupos 6 e 8 difere do peso com 11 semanas 
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O teste de SNK demonstrou diferenças estatisticamente significativas no 

aumento de peso dos grupos expostos ao LiCl, quando comparados com o 

dos que receberam dieta padrão, após 5 semanas de estudo. O grupo 5 

apresentou tun aumento de peso menor que o g1upo 8. O grupo 7 teve un1 

aun1ento de peso menor que os grupos 6 e 8. Os grupos 5 e 7 bem como os 

grupos 6 e 8 não apresentaram diferenças estatísticamente significativas entre 

Sl. 

O peso 1nédio, en1 11 se1nanas de experiinentação dos animais do 

gntpo 5 foi de 339 g, do grupo 6 de 380 g, do grupo 7 de 304 g e do grupo 

8 de 404 g. A análise da variância evidenciou diferença estatísticamente 

significativa no peso dos 4 grupos de animais (tabela 9 e figura 13). 

Após 11 semanas de tratamento, a análise da variância continuou 

demonstrando diferenças entre os aumentos de pesos dos 4 grupos de 

animais. O teste de SNK demonstrou diferenças entre os grupos. Os animais 

do gn1po 5 e 7 apresentaran1 1nenor aumento de peso que os dos grupos 6 

e 8. Os grupos 5 e 7, asshn cmno os gntpos 6 e 8, também não apresentaram 

diferenças entre si, quanto ao aurnento de peso. 

O VUM, em 5 se1nanas de experimentação, na etapa 2, foi de 135,2 ml 

para o grupo 5, de 24,0 ml para o grupo 6, de 184,0 ml para o grupo 7 e de 

11,8 ml para o grupo 8. A análise da variância revelou diferenças 

estatísticarnente significativas entre os grupos (tabela 10 e figura 14). 
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Tabela 10 - Volume urinário médio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos 

tratados cmn amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta LiCl (gtupo 5), 

amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta padrão (gntpo 6), veículo e dieta 

LiCl (gntpo 7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. 

Valores expressos em média aritmética + erro padrão (x ~ EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 # 

Amilorida/ 5,7 

Dieta LiCI ±.0,73 

6 # 

Amilorida/ 7,5 
Dieta P ±_1,39 

7 # 

Veículo/ 6,8 

Dieta LiCI ±.1,15 

8 # 

Veículo/ 6,4 
Dieta P ±.1 ,18 

F 0,455 

n = 12 animais por grupo 

VOLUME URINÁRIO MÉDIO 

(ml/dia) 

5 SEMANAS 11 SEMANAS 

* * 

135,2## 78,3 
±.18,2 .±.4,56 

** ** 

24,0 20,8 
±.3,40 +323 - ' 

*** *** 

184,0## 123,9 

+15 4 
- ' +11 8 - ' 

11,8 11,4 
+2 37 -I ±.2,71 

48,69 62,707 

F 

31,65 

22,78 

81,72 

9,828 

# p<O,OS, volume urinário médio inicial difere do volume urinário com 5 e 11 semanas 

## volume urinário com 5 semanas difere do volume urinário com 11 semanas 

* grupo 5 difere do grupo 6,7 e 8 

** grupo 6 difere do grupo 7 
...,..,. grupo 7 difere do grupo 8 
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VOLUME 
UNITÁRIO 

MÉDIO 
(l'l'\1/dio) 

200 

100 

o 

VOLUME URINÁRIO NA ETAPA 2 

* * 
** ** 

*** *** 
## 

·----- ' ---::::::::::::::::=---------. Q---- ------ Çl 
·---··· - -··----

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO 8 

Fig. 14- Média dos volumes urinários médios dos animais dos 4 grupos estudados 
na etapa 2, nos vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 5 difere do grupo 6, 7 e 8 
**grupo 6 difere do grupo 7 
*"" grupo 7 difere do grupo 8 
# volume urinário médio inicial dos quatro grupos difere do volume urinário com 
5 e 11 semanas 
## volume urinário com 5 semanas dos grupos 5 e 7 difere do volume urinário 
com 11 semanas 
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Tabela 11 - Osmolaridade urinária média inicial(OUM), após 5 e 11 semanas, 

de ratos tratados com amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta UCl (grupo 

5), amilorida 10 mg/kg/ d e dieta padrão (grupo 6), veículo e 

dieta LiCl (grupo 7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 

2. Valores expressos em média aritmética~ eiTo padrão (x _2:-_ EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 # 

Amilorida/ 505 

Dieta LiCI +64,9 

6 •••• 
Amilorida/ 478 

Dieta P +63,4 

7 # 

Veículo/ 508 

Dieta LiCI +63,4 

8 
Veículo/ 770 

Dieta P +121 ,4 

F 2,776 

OSMOLARIDADE URINÁRIA 

(m0sm/kg.H
2
0) 

5 SEMANAS 11 SEMANAS 

• • •• 
301 339 
+19,2 +19,1 

476 377 
+104,5 +20,4 

•• •• 
182 183 

+15,5 +16,0 

632 570 
+101,2 +63,3 

7,152 20,23 
-----·- -- -------------------· 

n = 12 animais por grupo 

F 

7,609 

0,643 

25,23 

1,630 

# p<O,OS, osmolarid.adc urinária inicial difere da osmolarid.ade urinária com 5 e 11 

semanas. 

,.. grupo 5 difere do grupo 8 

,.... grupo 7 difere do grupo 6 c 8 

,....,. grupo 5 difere do grupo 7 e 8 

.......... grupo 6 difere do grupo 8 
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OSMOL. 
UNITÁRIA 

MÉDIA 
(mOsm/ 
kg.H

2
0) 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

OSMOLARIDADE URINÁRIA MÉDIA NA ETAPA 2 

* * 
,.,. 

,.,. ,.,.. 

**** 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO 8 

Fig. 15- Média das osmolaridades urinárias médias dos animais dos 4 grupos 
estudados na etapa 2, nos vários tempos do experimento 

• p<O,OS, grupo 5 difere do grupo 8 
•• grupo 7 difere do grupo 6 e 8 
,.... grupo 5 difere do grupo 7 e 8 
**"** grupo 6 diiere do grupo 8 
# osmolaridade urinária irucial dos grupos 5 e 7 difere da osrnolaridade urinária 
com 5 e 11 sernams 

---·-·-.. ··----------------------------
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O teste de SNK demonstrou diferenças na diminuição da osmolaridade 

urinária dos g1upos expostos ao UCI, quando comparados com os que 

recebenun dieta padrão, após 5 semanas de experimento. Os animais expostos 

ao liCl e que não receberam runilorida (grupo 7), tivera.In uma OUM 

significativa.Inente menor que a observada nos grupos que recebera.In dieta 

padrão (gntpos 6 e 8). O grupo 7 ta.Inbém teve urna OUM menor que o 

exposto ao UCI e que recebeu amilorida; esta diferença, no entanto, não foi 

estatísticamente significativa. O grupo 5 apresentou uma OUM somente 

significativa.Inente menor que a do grupo 8. Os grupos que recebera.In dieta 

padrão e a.Inilorida ou dieta padrão e veículo não diferira.In entre si. 

A OUM, en1 11 semanas de experimentação, foi de 339 m0sm/kg.H
2
0 

para o grupo 5, de 376 m0sm/kg.H20 pru·a o grupo 6, de 183 m0sm/kg.H
2
0 

para o grupo 7 e de 570 rn0sm/kg.H20 para o grupo 8. A análise da 

variância n1ostrou alterações estatística.Inente significativas entre os grupos 

(tabela 11 e figura 15). 

Etn 11 semanas de experirnentação, além dos achados anteriormente 

observados, encontrou-se diferença estatísticainente significativa na OUM dos 

animais dos gntpos 5 e 7. O 1nesmo ocorreu cornos a.I1imais que receberam 

dieta padrão e am.ilorida (g1upo 6) quru1d.o comparados com os que receberrun 

dieta padrão e veículo (grupo 8). 

Não oconeram diferenças estatística.Inente significativas na creatinina 

série<l dos 4 grupos (tabela 12 e figura 16). 
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Tabela 12 - Creatinina sérica média inicial, após 5 e 11 se1nanas, de ratos 

tratados cotn a1nilorida 10 mg/kg/ d e dieta LiCl (grupo 1), 

<U1Ülorida 10 mg/ kg/ d e dieta padrão (gntpo 6), veículo e dieta 

LiCl (grupo 7) e veículo e dieta padrão (gntpo 8) na etapa 2. 

Valores expressos em média aritlnética .:_ erro padrão (x .:_ EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 

Amilorida/ 0,6 

Dieta LiCI ±0,04 

6 

Amilorida/ 0,6 

Dieta P +0104 

7 

Veículo/ 015 

Dieta LiCl +0102 

8 

Veículo/ 1 ,O 

Dieta P +O 41 
·- I 

F 1,116 

CREATININA SÉRICA 

(mgfdl) 

5 SEMANAS 

0,7 
+O 04 -I 

0,6 

+O 02 - I 

016 
+O 09 -I 

0,6 

+004 - I 

11772 
- ·--·---------- -----------·--- - -

n = 12 animais por grupo 

11 SEMANAS F 

0,7 3,198 
±0,06 

* 

0,8 10,53 
+O 03 - I 

0,7 2,467 
+004 -I 

0,7 11017 
+O 02 -I 

0,103 

* p<O,OS, creatinina sérica com 11 semanas difere da inicial e da com 5 semanas 
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CREATININA 
SÉ RICA 
(mg/dl) 

1,0 

0,5 

CREATININA SÉRICA MÉDIA NA ETAPA 2 

.,. 
• 

r ~T_Q.r 
----· _ , • 6 

------- r 

4 

--- - -- - - -==1 L - li r ------ --..c=:=--===---r r r --- --= __."oÇ~---
1! o ! -s::::= --=--===--- 1: 

.1. 9 ---------

0.0~------------------------------------------------
INICIAL 5 1 1 

TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO 8 

Fig. 16- Creatinina sérica média dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, 
nos vários tempos do experimento 

• p<O,OS, creatinina sérica do grupo 6 com 11 semanas difere da inicial e da com 
5 semanas 
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A análise da variância demonstrou diferença estatísticamente significativa 

na uréia sé1ica dos 4 grupos, após 5 semanas de tratamento (tabela 13 e figura 

17). 
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Tabela 13 -Uréia sérica média inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos tratados 

com amilmida 10 mg/ kg/ d e dieta UCI (grupo 5), amilorida 10 

mg/kg/ de dieta padrão (grupo 6), veículo e dieta UCI (grupo 

7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. Valores 

expressos em média aritmética _:_ erro padrão (x _:_ EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 * 

Amilorida/ 36,8 

Dieta LiCI +2 8 - ' 

6 

Amilorida/ 39,4 

Dieta P +2,1 

7 

Veículo/ 37,1 

Dieta LiCI +1 6 -- ' 

8 # 

Veículo/ 35,2 

Dieta P ~_1,5 

F 0,612 
------~-·- · - - ·---------·- ---·------

n= 12 animais por grupo 

URÉIA SÉAICA 

(mg/dl) 

5 SEMANAS 

43,2 

+2 7 - ' 

39,8 

+2 o - ' 

34,6 

+2 4 - ' 

39,1 

+1 2 -- ' 

3,321 

,. p<O,OS, gmpo 5 djferc do grupo 7 

11 SEMANAS 

41,6 

+31 - ' 

41,5 

+2 8 - ' 

36,8 

+22 
- l 

40,3 

+1 8 - ' 

0,757 

# uréia s~rica inicial difere da uréia sérica com 5 e 11 semanas 

F 

1,278 

0,234 

0,926 

4,282 
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URÉIA 
SÉ RICA 
(mg/dl) 

50 

25 

URÉIA SÉRICA MÉDIA NA ETAPA 2 

# * 

o L----------------------------------------------------
INICIAL 5 1 1 

TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 C) GRUPO 7 Cl GRUPO 8 

Fig. 17- Uréia sérica média dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, nos 
vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 5 difere do grupo 7 
# uréia sérica inicial do grupo 8 diiere da uréia sérica com 5 e 11 semanas 
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A uréia sérica, após 5 semanas de tratamento encontrava-se 

significativamente maior no grupo 5, quando comparada com a do grupo 7. 

Esta diferença não foi observada após 11 semanas de tratamento. 

A análise da variância mostrou diferença estatísticamente significativa 

no sódio sérico entre os grupos, após 5 se1nanas de tratrunento (tabela 14 e 

figura 18). 
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Tabela 14- Sódio sérico n1édio irúcial, após 5 e 11 semanas, de ratos tratados 

com amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta UCI (grupo 5), mnilorida 10 

mg/kg/ d e dieta padrão (grupo 6), veículo e dieta LiCl (grupo 

7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. Valores 

expressos en1 média mitinética .::!:_ erro padrão (x ~- EP). 

-·-·-------------· ---------------------
SÓDIO SÉAICO 

(mEq/1) 

GRUPOS INICIAL 5 SEMANAS 11 SEMANAS F 

5 # * 

Amilorida/ 143 134ft:# 147 7,722 
Dieta LiCI ±217 +1 4 - I +311 

6 ### ## 

Amilorida/ 140 142 147 41658 
Dieta P ±210 ±_016 ±.119 

7 

Veículo/ 139 140 145 01870 
Dieta LiCI +2 2 - -· , +2 o - I ±.413 

8 ### ## 

Veículo/ 139 143 148 81082 
Dieta P +1 9 

- - I ±1 ,4 +019 

F 01520 71575 01114 
-------- --------- - ---- ---- -- ----------- -- ----------- -------- ----- ------

n = 12 animais por grupo 

# p<O,OS, sódio sérico inicial dHere do sódio sérico com 5 semanas 

## sódio sérico com 5 semanas difere do sódio sérico com 11 semanas 

### sódio sérico inicial difere do sódio sérico com 11 semanas 

"' gnapo 5 difere do grupo 6, 7 e 8 
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SÓDIO 
SÉ RICO 
(mEq/1) 

145 

135 

SÓDIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 2 

125L------- ----------------------------------------
INICIAL 5 1 1 

TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO 8 

Fig. 18- Sódio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, nos 
vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 5 difere do grupo 6, 7 e 8 
# sódio sérico inicial do grupo 5 difere do sódio sérico com 5 semanas 
## sódio sérico com 5 semanas do grupo 5 difere do sódio sérico com 11 semanas 
### sódio sérico inicial dos grupo 6 e 8 difere do sódio sérico com 11 semanas 

--·· .. ··-·---
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O sódio sérico, após 5 semanas de tratamento, encontrava-se 

significativamente menor no grupo 5, quando comparado com o dos demais 

gntpos. Esta diferença não foi observada após 11 semanas de tratamento. 

A <málise da vmiância Inostrou diferença estatísticamente significativa 

no potássio sérico dos 4 g1upos, após 5 semanas de tratamento (tabela 15 e 

figura 19). 
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Tabela 15 - Potássio sérico médio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos 

tratados com amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta LiCl (grupo 5), 

amilorida 10 mg/ kg/ d e dieta padrão (grupo 6), veículo e dieta 

LiCl (grupo 7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. 

Valores expressos em média aritmética .2:_ erro padrão (x .2:_ EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 

Amilorida/ 4,9 

Dieta LiCI +0,14 

6 * 

Amilorida/ 4,7 

Dieta P ±0,12 

7 

Veículo/ 4,6 

Dieta LiCI +O 11 - ' 

8 # 

Veículo/ 4,6 

Dieta P ±0,11 

F 1,589 
-·-- - -- -·····- -· ·- ---------------------- ---· 

n = 12 a1úmais por grupo 

POTÁSSIO SÉRICO 

(mEq/1) 

5 SEMANAS 

4,7 

+O 17 - , 

5,1 

±0,07 

4,4 

+O 11 - ' 

4,9 

±0,11 

6,876 

* p<O,OS, gmpo 6 difere do grupo 5 e 7 

,..,. grupo 7 difere do grupo 8 

11 SEMANAS F 

4,8 0,435 

±_0,20 

5,2 2,941 

+022 -, 

4,5 0,422 

±0,29 

5,1 3,465 

+O 15 - ' 

1,897 
------------

# potá!;sio sérico inicial difere do potássio s~rico com 5 semanas 
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POTÁSSIO 
SÉ RICO 
(mEq/1) 

5,5 

4,0 

2,5 

POTÁSSIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 2 

# • 
1 

T ------= '---- -- - -----=,? 
T ·-=-=--=--==--= ::== ---=====---=-! cr • 
6~----- o 
l l ---- -----? ---------1 

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 8 

Fig. 19- Potássio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, 
nos vários tempos do experimento 

• p<0,05, grupo 6 difere do grupo 5 e 7 
**grupo 7 difere do grupo 8 
# potássio sérico inicial do grupo 8 difere do potássio sérico com 5 semanas 

---····-------------------------
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Os animais expostos ao UCl apresentarrun valores de potássio sérico 

menores que os animais que receberain dieta padrão ao final de 5 semanas 

de estudo. Esta diferença foi estatísticainente significativa entre o grupo 7 em 

relação aos grupos 6 e 8. O grupo 5 somente diferiu do g1upo 6, o qual 

apresentou o maior valor de potássio sérico. Após 11 semanas de tratamento, 

os níveis de potássio continuaram sendo menores nos animais expostos ao 

UCl, porém não forrun encontradas diferenças estatísticamente significativas 

entre os 4 grupos. 

A análise da variância mostrou diferença significativa no lítio sérico dos 

4 grupos, após 5 e 11 sen1anas de tratainento (tabela 16 e figura 20). 
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Tabela 16 - Lítio séiico n1édio inicial, após 5 e 11 semanas, de ratos tratados 

cmn a1nilorida 10 mg/kg/ d e die ta LiCI (grupo 5), <llniloiida 10 

mg/kg/d e dieta padrão (gntpo 6), veículo e dieta LiCl (grupo 

7) e veículo e dieta padrão (grupo 8) na etapa 2. Valores 

expressos en1 média aritmética 2:. erro padrão (x 2:. EP). 

GRUPOS INICIAL 

5 * 

Amilorida/ 011# 

Dieta LiCI +O 01 - I 

6 # 

Amilorida/ 011 

Dieta P ±_OI O 

7 # 

Veículo/ 011 

Dieta LiCI +OI O 

8 ** 

Veículo/ 011 

Dieta P +0101 

F 13148 

LÍTIO SÉRICO 

(mEq/1) 

5 SEMANAS 

*** 

0187 
+O OI - I 

011 
±_0101 

**** 

0178 
+004 
- I 

011 
±0101 

16712 
-·---·-----·-----··-- -· ------------ -------·-------~----------------------

n = 12 animais por grupo 

,. p<O,OS, grupo 5 difere dos grupos 6,7 e 8 

** grupo 8 difere dos grupos 6 e 7 

,.,.... grupo 5 difere dos grupos 6 e 8 

,..,.,..,. grupo 7 difere dos grupos 6 e 8 

11 SEMANAS 

*** 

0197 

±0105 

011 
±0101 

•••• 
0196 

±0114 

011 
+O 01 - I 

46188 

# lítio sérico ilúcial difere do lítio sérico com 5 e 11 semanas 

## lítio sérico com 5 semanas difere do lítio sérico com 11 semanas 

F 

14313 

21538 

311n 

01314 
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LÍTIO 
SÉ RICO 
(mEq/1) 

1 ,2 

0,8 

0,4 

* 
** 

# 

LÍTIO SÉRICO MÉDIO NA ETAPA 2 

*** *** 
**** ..... 

T 
• o 

! ==-------1 r-----~ 

-----------------oi~===============-•0 
0,0~----~~-----------------------------------------

INICIAL 5 1 1 
TEMPO (SEMANAS) 

e GRUPO 5 • GRUPO 6 O GRUPO 7 O GRUPO .8 

Fig. 20- Lítio sérico médio dos animais dos 4 grupos estudados na etapa 2, nos 
vários tempos do experimento 

* p<O,OS, grupo 5 difere dos grupos 6,7 e 8 
•• gmpo 8 difere dos grupos 6 e 7 
*** grupo 5 difere dos grupos 6 e 8 
****grupo 7 difere dos grupos 6 e 8 
# lítio sérico com 5 semanas do grupos 5 difere do lítio sérico com 11 semanas 
tt# lítio sérico inicial do grupo 7 difere do lítio sérico com 5 e 11 semanas 
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Os anünais do grupo 5 e 7 apresentarrun níveis séricos médios dentro 

da faixa terapêutica, após 5 e 11 semanas de tratrunento. O valor mínimo da 

litemia foi de 0,6 e o máximo de 2,4 mEq/1. O valor tnáximo, muito acitna de 

rúveis terapêuticos aceitáveis, foi encontrado en1 urn único animal do grupo 

7. Os dernais não apresentaram valores muito acima de 1,2 mEq/1. Os grupos 

5 e 7 desenvolverarn, após 5 e 11 semanas de exposição à dieta com UCI, 

níveis séricos h01nogêneos; os grupos 6 e 8, nâo expostos ao LiCI, apresentarrun 

túveis muito baixos. 

4.4-Contparações entre as Variáveis Observadas de um Mesmo 

Grupo na Etapa 2 (grupos 5 a 8) 

Os anin1ais dos grupos 5,6 e 8 apresentara1n um aumento significativo 

de peso ao longo do experimento. O mesmo não ocorreu c01n os animais do 

grupo 7 (tabela 9 e figura 13). 

Os anin1ais dos 4 grupos apresentararn variações ern seus volumes 

urinários tnédios (VUM), ao longo do experitnento (tabela 10 e figura 14). Os 

anünais do grupo 5 tiveré.un urn aumento significativo, em 5 setnanas, numa 

rnédia de 23 vezes o valor inicial. Em 11 semanas, o VUM continuou elevado, 

porém. significativ<unente menor que o observado em 5 sen1anas (78,3 vs. 

135,2 mlj d), representando aproximadrunente 14 vezes o valor inicial. 

Os animais do grupo 6 trunbém tiveran1 seus VUM aumentados, em 5 

e 11 setnanas, em aproxim.adrunente 3 vezes os valores iniciais. Não houve 

diferença estatísticamente significativa nos valores encontrados em 5 e 11 

setn<ulas. 

No grupo 7, à semelhança do grupo 5, houve um aumento significativo 

do VUM, com. 5 sem<:ulas, em média 27 vezes o valor inicial. Em 11 semanas, 

o VUM continuava elevado, porém significativamente menor que o obseiVado 

em 5 semanas (123,9 vs. 184,0 ml), representando aproximada111ente 18 vezes 

o valor inicial. 

Os animé.ÚS do grupo 8 também tivera1n seus VUM aumentados, etn 5 

e 11 sen1<1nas, aproxin1ad.:unente 2 vezes os valores iniciais. Não houve 

diferença estatísticamente significativa entre os valores encontrados em 5 e 11 

setnanas. 

Ern relação à OUM, os animais expostos ao LiCl apresentara111 uma 

diminuição significativa em relação aos valores iniciais (tabela 11 e figura 15). 

Os anitnais dos grupos 5 e 7 tiveram a OUM, em 5 e 11 semanas, 
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aproximadamente 1,5 e 3 vezes menor que a inicial respectivamente. Não 

houve diferença na OUM nestes dois grupos. Os animais do grupo 6 e 8 não 

apresentaratn variações significativas da OUM. 

Os grupos 5,7 e 8 não apresentaraJ.n alterações significativas nos valores 

de creatinina sérica (tabela 12 e figura 16). O gntpo 6, ao final de 11 semanas, 

apresentou um awnento significativo em relação aos valores iniciais e aos de 

5 se1nanas (0,8 vs 0,6 mg/ dl). 

Os grupos 5,6 e 8 não apresentara1n alterações estatísticaJ.nente 

significativas nos valores da uréia sérica (tabela 13 e figura 17). O grupo 8 

apresentou valores, en1 5 e 11 semanas, significativamente maiores que os 

iniciais (39,1 e 40,8 vs. 35,2 mg/ dl). 

O sódio sérico mostrou valores variados nos grupos 5, 6 e 8 (tabela 14 

e figura 18). 

O g1upo 5 apresentou uma diminuição significativa, em 5 semanas, 

voltando, posteriormente, a valores semelhantes aos iniciais. Nos grupos 6 e 

8, houve u1n aumento crescente, significativo, do sódio sérico do início até 5 

sen1at1as e daí até 11 semat1as. Somente os anitnais do grupo 7 apresentaram 

valores honwgêneos. 

O potássio sérico tnostrou-se estável nos grupos 5, 6 e 7. O grupo 8, 

apresentou utn aumento significativo, ao final de 11 sen1anas (5,1 vs 4,6 mEq/ 

1) (tabela 15 e figura 19). 

Os anin1ais do grupo 5, expostos ao UCI, apresentara.tn rúveis séricos 

em 5 setnanas, significativamente menores que os e1n 11 semanas (tabela 16 

e figura 20). Os do grupo 7 apresentaratn níveis séricos homogêneos e sem 

variações significativas ent 5 e 11 semat1as. 

4.5-Estudo Anatomopatológico dos Grupos de Ratos, Tratados nas 

Etapas 1 c 2 

4.5.1-Descrição dos Achados Morfológicos dos 8 Grupos nas 2 

Etapas 

a) Grupo 1 

Clom{~ndQ~: em todos os amma1s, mantivera1n-se dentro de padrões 

considerados normais. 
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Túbulos contorcidos__m:gxünais: mostravam discretas perdas da borda 

em escova. Na coloração pelo ácido periódico de Schifft (P AS), a borda etn 

escova era nítida. 

T úbulos contorcidos distais e duetos coletores: na região cortical externa 

havia grupos de túbulos difusmnente alterados, com vários graus de dilatação, 

cheg~mdo até a formar nlicrocistos, em intervalos regulares, ao redor de 

artérias interlobares, com.o pode ser observado na figura 21. Eles mostravam 

revestünento epitelial con1 células arredondadas (dome sluzped) e com citoplastna 

1nicrovacuolizado, principahnente em sua porção basal e perinuclear; viam-se 

ainda pequenos grânulos hialinos, que não eran1 PAS-positivos. Os núcleos 

célulares tnostravam polimorfismo e distribuição irregular da cromatina 

(hipercromasia). As células, por sua vez, apresentavam, polimorfismo celulm·, 

com citoplasma eosinofílico e, às vezes, com muitos núcleos e aspecto de 

células gig.:mtes. Dentro da luz tubular, observavan1-se restos celulares, 

núcleos descrunados e rarissimas hemácias. Contrastando com as áreas de 

dilatação, podiam ser vistos discretos focos de atrofia tubular cmn espessamento 

de n1e1nbrcma basal, m<Ús observados nos cortes corados pelo P AS. Nos casos 

em que o <.L.mo era mais grave, havia dilatação de túbulos coletores. 
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FOTO I 

Fig. 21· Microfotografia de animal do grupo 1 (Amilorida· Dieta LiCI) 

Observamos parênquima renal de região cortical com marcada dilatação tubular, 
células com núcleos volumosos e hipercrom<llicos (seta) . Contrastando com es tes 
achados podemos observar, ao lado, glomérulos e túbulos proximais preservados . 
HE(l250x) 
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Interstício: rar<.unente formn vistos infiltrados inflamatórios 

nwnonucle<.ues focais. Quando estes estavmn presentes, havia discreta fibrose 

inters ticial. 

Yas_Q~: se1n particularidades. 

b) Grupo 2 e 6 

Çjonté!_l_llos: todos os an1mms mantivermn-se dentro de padrões 

considerados nonnais (figura 22-A). 
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Fig. 22- Microfotografia mostrando detalhes morfológicos dos grupos controles 

Part~'nquima renal com es truturas histológicas preservadas . A- Animal do grupo 2 
(Amilorida - Dieta padr<l.o) . B- Animal do grupo 4 (Veículo - Dieta padrão). HE 
(1250x) 
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Iúbulos contorç_idos proximais: mostravam discretas perdas da borda 

en1 escova. Na coloração pelo PAS, a borda em escova era nítida. 

Iúb~tl_os <~ontorc_idqs distais e duetos coletores: aspecto histológico dentro 

da normalidade. 

focais. 

In~~rstíc_ig_ : mostravam raros infiltrados infhunatórios tnononucleares 

Y.5.1,so~: sem p<u'ticulmidades. 

c) Gn1pos 3 e 7 

Gloméntlos: todos os a.n1ma1s mantiveram-se dentro de padrões 

considerados nonnais. 

Túbulos con_torciçi.o.§-12.roxin1ais: mostravam discretas perdas da borda 

c~m escova. Na colora~ão pelo P AS a borda en1 escova era nítida (figura 23). 
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FOTO 

Fig. 23- Microfotografia de animal do grupo 3 (Veículo - Dieta LiCI) 

Nos túbulos proximais observam-se as proeminências das bordas em escova (seta). 
Nos túbulos lesados tlilO 11<1 inclusões PAS positivas. Podem ser vistos vanos 
núcleos volumosos e células em forma de abóboda (dome shapcd - seta maior), 
revestindo intern •. 1mente túbulos dilatados. Os glomérulos estão preservados. PAS 
(1250x) 
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Túbulos contorcidos distais e duetos coletores: dilatações focais ao longo 

da cortica1 externa, 1nostrando ainda áreas de dilatações tubulares no nível da 

jtmção corticon1edular (figura 24). No revestünento interno dos túbulos 

poden1 ser vistas células com citoplasn1a eosinofílico, PAS-negativo, e núcleos 

con1 hipercron1asia e polin1orfismo. Foran1 vistas raras células gigantes 

n1.ultinucleadas e algumas áreas tubulares com adelgaçamento de parede e 

discreta atrofia. 
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Fig. 24- Microfotografia de animal do grupo 3 (Veículo - Dieta LiCI) 

Este animal apresenta alterações morfológicas renais proeminentes. A figura mostra 
foco de atrofia tubular (seta), túbulos dilatados (td) e glomérulo parcialmente cístico 
(gc) em área subcortical.HE(1250x) 
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F01'0 

Fig. 25- Microfotografia de animal do grupo 3 (Veículo - Dieta LiCI) 

Frn meio a inúmeras alteraçôes nucleares observa-se interstício infiltrado por células 
mononudeares (seta). HE Cl250x) 
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Interstício: raros irúiltrados mononucleares focais. 

Vasos: sem particularidades. 

d) Grupos 4 e 8 

Glomérulos: todos os arumms mantiveram-se dentro de padrões 

considerados nonnais (figura 22-B). 

Túbulos contorcidos proximais: n1ostrava1n discretas perdas da borda 

em escova. Na coloração pelo PAS, a borda ern escova era nítida. 

Túbulos contorcidos distais e duetos coletores: o aspecto histológico 

estava dentro da normalidade. 

Interstício: havia raros infiltrados irúlamatórios mononucleares focais. 

Ya~os: sem particularidades. 

e) Grupo 5 

Çlonlérulos: ausência de alterações, com exceção de um rato no qual 

fora~n observados raros glmnérulos com tufo retraído e dilatação da cápsula 

de Bowman. Junto a eles tainbém havia marcada irúiltração irúlamatória com 

fibrose intersticial. 

Túbulº_s contorcidos proximais: mostrava.J.n discretas perdas da borda 

ern escova. Na coloração pelo PAS, a borda em escova era nítida. 

Túbulos contorcidos distais e duetos coletores: presença de lesões 

sernelhantes às descritas no grupo 1, porém em maior intensidade e 

freq uência. A coloração pelo P AS revelou-se negativa. Os túbulos dilatados 

abrangi<Un áreas rnais rnedulares e, diferenternente dos que receberam 2,5 

n1g/ kg/ dia de amilorida, os polimorfismos nuclear e celular eram muito mais 

rnarcados. A dilatação de túbulos medulares era mais freqüente e intensa. 

Lnt~r~Jlçjg_: mostravam raros infiltrados inflamatórios intersticiais 

nlOIWnucleares. 

Yas9s: sen1 particulalidades. 

4.5.2-Análisc Contparativa dos Achados Morfológicos 

Scmiquantitativos, nos 8 Grupos 

4.5.2.1- Etapa 1 

A avaliação semiquantitativa, em microscopia óptica corada pela HE, 

encontra-se na figura 26. 
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RATOS DI 

AMILORIDA* 

o 1 2 3 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ETA PADRÃO RATOS DIETA liCI 

r- · 

VEÍCULO* VEÍCULO 
(água) AMILORIDA (água) 

r--

o 1 2 3 o 1 2 3 o 1 2 3 
-- --1--

• • • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • 
• • 
• 
• 
• 
• 

------·---- ---- - - --- L---1---

Fig. 26~ Avaliação semiquantitativa de alterações renais observadas nos túbulos 
contorcidos distais e duetos coletores nos animais da etapa 1. O = 

normal; 1 = alterações mínimas; 2 = alterações moderadas e 3 .. alterações 
severas. Teste de Kruskal- Wallis; H= 33,095; Teste da diferença mínima 
significativa: • = difere dos grupos dieta LiCI - veículo e dieta LiCI -
amilorida, p< 0,05. n= 10 animais por grupo. Cada ponto significa um 
animal 
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Alterações severas foram observadas nos rins dos ratos dos grupo 1 e 

3, expostos ao LiCl por via oral. Os animais apresentaram lesões que 

variarilln do grau 1 ao 3. Nos do gntpo 1, predominaram lesões grau 3 (seis 

animais); tun animal apresentou lesão grau 1 e três, lesão grau 2. No gntpo 

3, cinco animais apresentaram lesão grau 2 e cinco grau 3. Dos anünais do 

gntpo 2, oito apresentarain rins nonnais e dois, lesão grau 1. No grupo 4, 

todos os rins era.tn normais. O teste de Kruskall-Wallis demostrou diferenças 

significativas entre os gntpos (H =33,095). O teste da DMS evidenciou diferenças 

estatistican1ente significativas entre o grupo dos animais que recebeu dieta 

LiCI (n=20) e o dieta padrão (n=20). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de animais expostos ao LiCI 

que receberam amilorida ou veículo. Os grupos 2 e 4 também não apresentaram 

diferenças estatisticainente significativas entre si. Nos vários grupos, a coloração 

pelo P AS não mostrou alterações dignas de nota. 

4.5.2.2-Etapa 2 

A avaliação semiquantitativa em microscopia óptica corada pela HE 

encontra-se na figura 27. 
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RATOS DIETA PADRÃO RATOS DIETA liCI 

VEÍCULO* 
AMILORIDA 

VEÍCULO 
AMILORIDA* (água) (água) 

f-

o 1 2 3 o 1 2 3 o 1 2 3 o 1 2 3 
·- ·- ·-· --

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • 

• 
'--·· ·- .___ --- - -· '--- -

Fig. 27- Avaliação semiquantitativa de alterações renais observadas nos túbulos 
contorcidos distais e duetos coletores nos animais da etapa 2. O = normal; 
1 = alterações mínimas; 2 = alterações moderadas e 3= alterações 
severas; Teste de Kruskal- Wallis; H= 36,151; Teste da diferença mínima 
significativa: • = difere dos grupos dieta LiCI- veículo e dieta LiCI
amilorida, p< 0,05. n= 10 animais por grupo. Cada ponto significa um 
animal 
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Alterações graves foram observadas nos rins dos ratos dos gntpos 5 e 

7, expostos ao LiCl por via oral. Oito anünais do grupo 5 mostrararr1 lesões 

grau 3 e quatro grau 2. No grupo 7, seis anim<cljs apresentanu11 lesão grau 2 

e seis, grau 3. No grupo 6, nove n1ostraram rins normais e três lesões grau 

1. No grupo 8, dez tinhan1 rins nonnais e dois alterações grau 1. O teste de 

Kruskall-Wallis demostrou diferenças estatisticainente significativas entre os 

grupos (H=36,151). O teste da DMS somente denwnstrou diferenças 

estatistie<tml~nte significativas entre o grupo de animais que recebe11 dieta LiCl 

(n=24) e o die ta padrão (n=24). Não foram observadas diferenças 

estatistican1ente significativas entre os grupos de animais expostos ao LiCl 

que n:x:eberarn amilolida ou veículo. Os grupos 6 e 8 também não apresentaram 

diferenças entre si. A coloração pelo P AS não evidenciou modificações em 

nenlnun grupo. 

4.6-Súnutla dos Resultados 

Os achados podem ser sun1arizados na forma que segue. 

a) Ratos W (raUus rwvergicus), após exposição à dieta contendo LiCl, 60 

mn10l por quilo de ração padrão seca e solução salina a 0,45% por 11 

sen1anas, desenvolvt~ram poliúria e alteração na capacidade de concentração 

minária. 

b) Estes animais não apresentarmn ganho de peso; tal fato, no entanto, 

ocoiTeu quando tratados com ~unilorida, ao final das 11 semanas de exposição 

ao lítio. 

c) Não houve perda de função renal, expressa por aurnento da creatinina 

sé rica. 

d) Os <ulimills expostos ao lítio e tratados com arnilorida apresentarélln 

luponalremia: os que receberilln dose menor de éllllilorida (2,5 mg/ kg/ dia) 

apresentai·illn hiponatremia no final de 11 semanas, e os expostos a uma dose 

rnaior (10 m.g/ kg/ dia) tiveram hlponatremia em 5 semanas, voltando a 

valores nonn <l is no final d(~ 11 s<.?Inanas. 

e) Os anünais expostos ao lítio, tratados ou não c01n amilorida não 

apresentaram altPrações do potássio sérico. Os controles que receberill11 

amilorida tiveram níveis séricos de potássio mills elevados que os demais 

grupos em 5 semanas. 

f) Os animais expos tos à dieta contendo lítio evidenciaraln níveis séricos 

de lítio estáveis c adequados. Os expostos ao lítio e tratados c01n 2,5 mg/kg/ 
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dia de ~unilorida tiveraxn rúveis séricos de lítio menores, em 5 semanas, que 

os somente expostos ao lítio. Não ocorreu intoxicação por lítio nos animais a 

ele expostos e tratados corn arnilorida. 

g) Após a exposição ao Lítio, todos os anirnais desenvolveram nefropatia 

tubulointersticial, identificada por rnicroscopia óptica. 

h) As alterações rnais importantes, no estudo anatomopatológico do 

rim., foram vistas nos túbulos contorcidos distais e duetos coletores e 

caracterizararn-se por polimorfisrno nuclear e celular bem como dilatação 

tubular. 

i) A ar11ilorida foi mcapaz de prevenir a nefropatia túbulo-intersticial 

induzida por lítio. 
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5-DISCUSSAO 

O carbonato de lítio tem sido usado, cmno medica1nento básico, no 

tratamento e profilaxia das desordens marúaco-depressivas recorrentes 

(SCHOU, 1968). Após sua introdução, houve urna melhora na qualidade e na 

sobrevida dos pacientes portadores destas desordens (SCHOU, 1988). Além 

disso, houve grande economia de recursos aplicados no tratan1ento de casos 

cotn doença bipolar (REIFMAN & WYATI, 1980). 

Muitos efeitos adversos limitam o uso do lítio, sendo a nefrotoxicidade 

u1n dos principais. Alteração da capacidade de concentração urinária e lesào 

histológica de nefropatia tubulointersticial são as alterações mais importantes 

(SCf-IOU, 1988a); KINCAID-SMITH & NAMRA, 1988). 

Várias observações realizadas, até o momento, demonstraram que a 

poliíuia e as lesões histológicas de nefropatia tubulointersticial são alterações 

cujo 1necanismo fisiopatológico envolve túbulos contorcidos distais e duetos 

coletores (CHRISTENSEN e cols., 1982; ABRAMOW & COCAN, 1984; 

CHRISTENSEN e cols., 1985) . Estes achados evidenciam uma correlação 

anátomo-funciona1 da ação do lítio sobre o rim; eles sugerem, também uma 

atuação intracelular do lítio produzindo tanto nefropatia tubulointersticial, 

quanto diabete insípido nefrogênico. 

Estudos clínicos têm demonstrado que a poliúria e as alterações da 

capacidade de concentraçüo urinária, induzidas pelo lítio, são melhor tratadas 

com o uso de anlilorida do que cotn a terapêutica convencional com diuréticos 

tiazídicos (BATI'LE e cols. 1985; KOSTEN & FORREST, 1986). Os pacientes 

tratados com amilorida têm 1nenor risco de intoxicação e de desenvolvin1ento 

de hipopotassemia (BATTLE e cols. 1985). Além disso, tem sido observado 

que a amilorida possivelm.ente possui um mecanis1no de ação diferente do 

dos diuréticos tiazídicos; ela estaria relacionada com a inibição da entrada 

intracelular do lítio, nos túbulos distais e duetos coletores, à medida que sua 



fração de excreção era normal ou até mesmo aumentada (BA TTLE e cols. 

1985; KOSTEN & FORREST, 1986). Estudos com modelos experimentais 

den1onstram que a atnilorida inibe a entrada de lítio para o interior de células 

em análogos do túbulo distai e duetos coletores, diminuindo seu efeito sobre 

o transporte de água n1ediado pelo HAD (HERRERA, 1972; SINGER & 

FRANCO, 1973). 

Tais observações motivaram o presente estudo, no sentido de investigar 

se a amilorida, além de melhorar a poliúria e as alterações da capacidade de 

concentração urinária, seria capaz de prevenir o dano renal induzido pelo 

lítio. 

Neste trabalho, avaliaram-se, em ratos, o tratamento da poliúria e da 

alteração da capacidade de concentração urinária bem como a prevenção da 

nefropatia tubulointersticial cotn indução pelo lítio, com o uso da amilmida. 

Foi utilizado um modelo experin1ental n1odificado, com base em estudos 

prévios de indução de nefropatia tubulointersticial e de avaliação da 

fisiopatologia do diabete insípido nefrogênico, induzidos pelo lítio em ratos 

(OTI'OSEN e cols., 1984; CHRISTENSEN e cols., 1985). Optou-se pela exposição 

dos animais ao lítio 1nediante oferecimento de dieta com 60 mmol de liCl por 

quilo de ração seca. Deste tnodo poder-se-iam obter níveis séricos estáveis da 

droga, a partir da terceira semana de estudo, semelhantes aos rúveis terapêuticos 

e1n humanos (PLENGE e cols. 1981). Durante a exposição dos animais à dieta, 

foi oferf:..'Cido tatnbém NaCI numa solução a 0,45% no sentido de evitar a 

intoxicaçüo pelo lítio (PLENGE e cols., 1981; CHRISTENSEN e cols., 1982; 

OT fOSEN e cols., 1984). Christensen e colaboradores, utilizando a mes1na 

conccnlraçào de Lítio, us<u·am solu~ões de Na.Cl a 0,9% (CHRISTENSEN e 

cols., 1985). Em estudo piloto, no entanto, teve-se a oportunidade de observar 

que para se obterem concentrações séricas de lítio em tomo de 0,8 mEq/ L, 

nas 1nesmas condições experimentais do atual trabalho, dever-se-ia oferecer 

NaCl 0,45% (RAMOS e cols., 19CJO). 

C01n a dose de LiCI refetida for<U11 obtidas n1odificações significativas 

da diltrt~S( ~, da capacidade de concentra<.;ão urinária e da morfologia dos rins 

dos e:1nimais e1n estltdo. Desta m<.meira criar~un-se condições para estudar, de 

fonna. sistematizada, o tratatnento da poli(uia e das alterações da capacidade 

de concentraç~\o urinária induzidas pelo lítio, etn ratos, mediante a 

administração de a1nilorida. 

No presente estudo, com protocolo de acLninistração crônica de atnilorida, 
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optou-se pelo uso de duas doses: amilorida 2,5 tng/kg/ dia, via oral, em única 

adtninistração, e 10 n1gjkg/ dia, en\ duas tomadas, em intexvalos de 11 e 13 

horas. Este esquema baseou-se em dados obtidos da literatura e adaptados 

aos objetivos, já que não se encontrou relato do uso crônico de amilorida em 

ratos por esta forma de administração. Foram encontrados vá!ios modelos 

utiliz~mdo a amilorida de fonna aguda ou subaguda. 

Alguns trabaJhos referetn-se ao uso de amilorida intravenoso na dose 

de 1,0 a 2,0 tng/ kg/ h, por curto período de te1npo, em experunentos pilotos 

com. microptmção avaliando o lítio e hmção renal (DUARTE, 1971; MEHTA 

e cols., 1979; DEV ANE & MICHAEL, 1983). Estudando os efeitos agudos da 

amilorida sobre o c!earence de lítio, Thomsen e Leyssac utilizaram 25 mg/ kg, 

etn dose única via oral: houve um aumento do clearence, devido à abolição da 

reabsorção distai de lítio (rHOMSEN & LEYSSAC, ,1986). Existe relato da 

adtninistração da arnilmida, misturado na ração para ratos nun1a quantidade 

de 200 n1gjkg de ração seca, para avaliar a resposta natriurética à administração 

de potássio, etn animais expostos ao lítio ou amilmida (OLESEN & THOMSEN, 

1981). Com esta oferta, houve tun conswno médio de 11 mg/kg/dia, ern 6 

sem.<mas. Outro estudo utilizou a.milorida em ratos, por gavagern, na dose 

ún.ica de 1,5 rng/ kg para avaliação do seu efeito diurético (BABA, 1968). 

Outro experim0.nto avaliou as atividades natriurética e poupadora de potássio, 

utilizando, via oral ou intrapetitoneal, doses únicas de amilorida, que variaram 

de 0,15 mg/ kg a 40 tng/kg. O éeito natriurético máximo ocorreu com a dose 

única, de 2,5 1ngj kg/ dia; doses 1nais elevadas não produziram efeitos 

adicionais (BAER e cols, 1967). 

A p<ntir dos dados acima referidos e do conhecunento da fannacocu1ética 

da <unilorida, que tem absorção parcial pelo tubo digestivo e meia-vida em 

tomo de doze horas (BALDESSARINI, 1990), optou-se pelo esquema usado 

nesta pesquisa. Na dose (mica de 2,5 mg/kg/ dia, ofereceu-se uma quantidade 

de fúnnaco aproxim.ad<.unente dez vezes superior à empregada em humanos 

(BALDESSARINI, 1990). A dose de 10 mg/kg/ dia dividida em duas tomadas 

de 5 mg/ kg, a cada 12 horas, foi escolhida em razão do metabolismo rápido 

do rato e no sentido de assegurar concentrações elevadas e contínuas ao nível 

de túbulo distai (BRlGGS & OEHME, 1980). Com as doses refe1idas procurou

se também. observar a relação dose-deito. Acredita-se que as doses empregadas 

neste estudo são, no mínüno, suficientes para prmnover o efeito satisfatório 

do fánnaco. Pequenas concentrações de 1()-(i-6M de a1nilorida forarn suficientes 
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para inibir a entrada intracelular de lítio em epitélios de alta resistência 

(BENTLEY, 1968; SINGER & FRANKO, 1973). 

Na análise do peso dos animais, observou-se que os grupos controles, 

diurético e dieta normal, bem como o grupo exposto ao lítio e que recebeu 

cunilorida, tiveran1 atunento linear. Por outro lado, o grupo que recebeu 

son1ente dieta cmn UCl e água por gavagem não aumentou de peso ao longo 

do estudo, nas duas etapas. As diferenças de peso entre os grupos dieta 

padrão e dieta LiCl foratn semelhantes às encontradas na literatura 

(CHRISTENSEN e cols.,1982; JACOBSEN e cols., 1982; MAC AULIFFE & 

OLESEN, 1983; OTOSEN e cols.,1984). A diferença entre os grupos poderia 

ser justificada, nun1 plimeiro Inotnento, pelo paladar diferente das dietas. 

Outra justificativa seria uma menor hidratação dos anünais ou ingestão 

líquida nlaior que a da dieta, ntun sentido de manter o equilíbrio 

hidroeletrolítico. Esta segtmda hipótese parece ser razoável uma vez que os 

anüna.is que rcceberrun LiCI, e foram tratados con1 an1ilorida, conseguiram 

aumentar de peso. A suplen1entação, ou 1nesn1o o oferecimento de dietas 

ricas em potássio, parece 1nelhorar o retardo do crescünento e a poliúria, em 

ratos (OLESEN & THOMSEN, 1979). 

O volume urinário dos animais expostos ao LiCl awllentou de forma 

intensa, nas duas etapas da pesquisa. Houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os volumes urinários médios dos animais expostos ao lítio 

que receberan1 a.milorida e os daqueles que somente receberam água por 

gavagem. Todos os grupos apresentarrun u1n volwne uiiná1io maior que seu 

próplio controle inicial. Os controles amilorida e dieta nonnal tiverrun valores 

de VUM mais altos, em 5 e 11 semanas, provaveln1ente porque, a partir do 

irúcio do segundo período de cada etapa, foi-lhes oferecida, adicionalmente, 

solução de NaCl 0,45%. Animais que recebem amilorida e NaCl 0,45% 

aprcscnt c:un ingesta hídrica maior que controles (OLESEN & THOMSEN, 

1981). Os grupos 2 e 6 tiveram valores ainda maiores que os dos grupos 4 e 

8 e1n deconência do efeito do ditu·ético. 

O lítio produziu poliúria e diininuição da osxnolatidade uiináiia, de 

maneira sistemática, em todos os anünais a ele expostos, en1 nosso estudo. 

Apesar de os animais expostos ao lítio, e tratados com atnilorida, 

apresentaren1 volumes urinários n1enores do que os daqueles que smnente 

receberanl lítio, assim n1esmo eles tiveram volUines maiores que os controles 

dieta padrüo. Isto significa que a a<;áo da atnilorida sobre a poliúria induzida 
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pelo lítio é apenas parcial (figuras 6 e 14). Achados semelhantes foram obtidos 

em humanos (KOSTEN & FORREST, 1982; BATLLE e cols., 1985). 

Os animais expostos ao lítio apresentaram valores mais baixos de 

os1nolaridade udnária que os controles. Isto ocorreu em todos os grupos. Os 

controles ~unilorida e dieta padrão (grupos 2,4,6 e 8) tiveram valores mais 

baixos de OUM, em 5 e 11 se1nanas, provaveln1ente porque, a partir do início 

do segtmdo período de cada etapa, foi-lhes oferecida, adicionahnente, solução 

de cloreto de sódio a 0,45%. Os g1upos 2 e 6 tivera~n valores ainda mais 

baixos que os dos grupos 4 e 8, devido à ação do diurético. Houve diferença 

estatistiGunente significativa na osmolaridade udnária do grupo 5 comparada 

com a do 7, em urinas coletadas em 11 semanas de tratamento. A melhora da 

capacidade de concentração urinária, com a111ilorida, foi parcial e, 

provavehnente, dose dependente. 

Alguns autores afirmam que a melhora parcial da poliúria e da 

capacidade de concentra<;ão urinária deve-se à existência de alterações 

anatomopatológicas, prévias ao uso da amilorida (BATLLE e col., 1985; 

KOSTEN & FORREST, 1986). Este estudo evidencia que, embora o uso da 

<unilorida preceda a existência de dano renal, a tnelhora é parcial. 

Ta.is fatos poderiam ser explicados pela existência, concomitante, de 

dano estrutural precoce en1 túbulos distais e duetos coletores GACOBSEN e 

cols., 1982). Outra justificativa seria a ação do fánnaco somente em um dos 

segn1entos do néfron distai do rato sujeito à a<;ão do lítio. Deve-se enfatizar 

que a 1naior p<ute dos estudos sobre local de ação do lítio foi realizada e1n 

coelhos (KLEYMAN & CRAGOE, 1980). Considera-se que os resultados 

obtidos não podem ser atribuídos ao uso de un1a dose inadequada de 

<unilorida já que experiências prévias não dão suporte a esta suposição 

(SINGER & FRANCO, 1973; BENTLEY, 1968). 

O nlee<mism.o de ação da amilmida não pôde ser definido no presente 

estudo. Panl defini-lo, seria necessário avaliar, de modo objetivo, as frações 

de excreção do lítio e o volum.e extracelular dos animais. Com tais dados, 

poder-se-ia definir se o n1ec<misrno de ação é ou não se1nelha11te ao dos 

diuréticos tiazídicos. O fato de a anul01ida ser um diurético fraco e a 

obse1vação de que não houve intoxicação pelo lítio dura11te o seu uso, como 

será discutido mais adüu1te, sugeren1 pequena contração do volume 

extracelular. 

Apesar de os <mimais apresentarem intensa poliúria, reduçào da 
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capacidade de concentração urinária, nefropatia tubulointersticial e alterações 

em seu estado geral, não houve perda de função renal, expressa por aumento 

da creatinina sérica. 

O sódio sérico apresentou variações importantes durante as duas etapas 

do estudo. Quando foram utilizadas doses menores de amilorida, em única 

totnada, os mútnais expostos ao lítio apresentara.tn diminuição do sódio 

sérico, que tomou-se mais acentuada no final do experimento. Com doses 

maiores, a din1inuição foi n1ais precoce, voltando, no entanto, logo após, a 

valores normais de natremia. Isto poderia ser decorrente do fato de a 

reabsorção do sódio estar bloqueada em dois pontos: no nível do túbulo 

proxima1, por c01npetição com o lítio, e nas porções distais do néfron, por 

ação da amilorida. Com o aumento da dose de amilorida pode ter ocorrido 

iniciahnente urna perda rnaior de sódio, c01n posterior reequilíbrio e retomo 

a valores pré-tratmnento. Os animais que somente fora.tn expostos ao li tio, e 

não receber~:un arnil01ida, tivera.tn valores de sódio rnenores ou iguais, ao 

longo de 5 setnanas, sem significância estatística e com tendência à posterior 

elevação. Os animais controle apresentara.tn níveis crescentes do sódio sérico 

provavelmente decorrente do aumento da quantidade total de sódio do 

organismo, devido a rnudança dietética decorrente do oferecimento de solução 

de Na(] 0,45%. 

O potássio sérico, via de regra, manteve-se estável ao longo do estudo. 

Os anirnais que receberam s01nente a.tnilorida, nas duas etapas, apresentaram 

aun1ento dos níveis séricos de potássio. Este efeito deve ser decorrência da 

ação poupadora de potássio da an1ilorida (BABA e cols., 1968). Já os animais 

expostos ao lítio e à amilorida não desenvolveran1 hipopotassemias 

signHicativas. Esta observação está de acordo con1 os dados de literatura que 

demonstram que ratos, nestas circw1stâncias, apresenta.tn um balanço positivo 

de potássio (OLESEN & THOMSEN, 1981). 

Segundo Jacobsen e colaboradores, são nescessárias 3 semanas de 

exposição ao lítio para o surgimento de níveis séricos estáveis ern ratos 

QACOBSEN e cols., 1982). Fora.tn registrados níveis séricos significativos de 

lítio a partir da quinta semana e que se mantiveram até a décima primeira 

sem<~na. Eles encontrava.tn-se dentro dos limites terapêuticos usados no 

tratamC'nto de pacientes maníacos. Somente tun animal, do grupo controle , 

na etapa 2, (dieta li(] e veículo) apresentou níveis tóxicos. Por volta da 

terceira sen1ana, observou-se importante aun1ento de diurese quando as 

117 



gaiolas comuns eram limpas. O registro de valores muito baixos de lítio no 

soro dos anünais, nas dosagens realizadas, tanto antes da exposição ao lítio 

como após, nos grupos controles dieta padrão, deveu-se ao método de 

dosagem usado. Na dosagem de lítio pela espectrofotometria de chama, 

tnuitas vezes outros íons inlerferern, dando resultados falso positivos; eles 

forant utilizados na análise estatística das diferenças entre os grupos para 

evitar un1 vício metodológico. 

Na prüneira etapa, a dosagem de lítio, ern cinco semanas, mostrou uma 

diferença significativa entre os animais expostos ao lítio e veículo os que 

recelx~rarn lítio e atnilorida. A litemia dos animais do grupo lítio e veículo 

(grupo 3) era n1ais elevada que a do grupo lítio e arnilorida (grupo 1). Em 11 

semanas de estudo, esta diferença desapareceu. Na etapa 2, não ocorreram 

diferenças entre os dois grupos. O fato de não ter havido um aumento 

significativo do lítio sérico nos gn1pos de anünais expostos à amilorida, 

sugere que o seu m E...·'GU"Üsrno de ação é diferente do dos tiazídicos (BATLLE 

e cols., 1982; KOSTEN & FORI\EST, 1986). Estes últimos controlaJn a poliwia, 

reduzindo o volume extracelular e, conseqüentemente, a taxa de filtração 

glmne1ular (CRAWFORD e cols., 1960). A amilorida parece aumentar a fração 

de excreção do lítio, düninuindo sua reabsorção nos túbulos contorcidos 

distais e duetos coletores (KIRCHNER, 1990). 

A amilorida t(~ve um efeito parcial sobre a poliúria e o déficit de 

concentração u1inária, por ser un1 diurético fraco. Além disso, sabe-se que o 

acesso do lítio às células tubulares pode ocorrer tarnbétn por via intersticial 

(WEINER & MUDGE, 1985; SCHACKLETON e cols., 1986). 

Após 12 setnanas de exposição ao LiCI pela dieta, quase todos os 

animais apresentarmn alterações estruturais no néfron. Os resultados indican1 

que, num periodo subcrônico de exposição continuada, podem ocorrer 

alterações significativas na estnttura dos rins de ratos, mesmo quando os 

níveis são mantidos dentro dos limites usados no tratamento de pacientes 

com doenças afetivas. Esses achados confirmam. e amplia1n estudos prévios 

sobre o assunto (I IESTBECH e cols., 1977; 1-IANSEN e cols., 1979; PLENGE 

e cols., 1981; JACOBSEN e cols., 1982; MAC AULIFF & OLESEN, 1983; 

OTTOSEN e cols., 1984). As alterações estão localizadas principalmente nos 

túbulos contorcidos distais e duetos coletores e incluem polimorfismo nuclear 

e celular, bem como dilataçüo lubular. Alterações mais graves, como atrofia 

tubular e fibrose intcrsticial, têm sido desnitas na literatura (PLENGE e cols., 
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1981). Encontrou-se pouca atrofia tubular e fibrose neste material, 

provavehnente porque o tempo de exposição ao lítio tenha sido pequeno. O 

estudo com.parativo das alterações estruturais e funcionais dos rins de ratos, 

causadas pelo uso oral ou parenteral de lítio, demonstrou que as alterações 

tnais severas ocorretn após adtninistração oral (PLENGE e cols., 1981). 

Os eventos mais precoces observados em ratos são proliferação e 

hipertrofia das células dos duetos coletores. Estas alterações se caracterizam 

pelo aumento da taxa mitótica e do volume celular, bem como pela elevação 

da atividade enzimática 1nitocondrial (JACOBSEN e cols., 1982). Estudos e1n 

coelhos revelaram alterações histológicas tubulointersticiais focais, setnelhantes 

às obse1vadas en1 hun1anos, vacuolização citoplasrnática e acúmulo de 

glicogênio intracelular nos túbulos contorcidos distais e duetos coletores 

(WALKER e cols., 1986). 

As alterações tubulares encontradas em ratos, à microscopia óptica, em 

geral são semelh~mtes às descritas e1n humanos (HESTBECH e cols., 1977; 

KINCAID-SMITH & NAMRA, 1988). Alguns estudos descrevem inclusões 

P AS positivas, en1 porções basais de túbulos contorcidos distais e túbulos 

coletores corticais, em biópsias renais de pacientes sob litioterapia (KINCAID

SMITH e cols., 1983). Tais alterações não foram encontradas em controles 

psiquiátticos (KINCAID-SMITH e cols., 1979; WALKER e cols.,1982; WALKER 

e cols.,1983). As inclusões PAS positivas parecem ser causadas especificarnente 

pelo lítio e relacionan1-se ao acúmulo de depósitos de glicogênio em células 

lesadas (KINCAID-SMITH & NAMRA, 1988). Supõe-se que o acúmulo de 

glicogênio nas porções distais do néfron possa estar relacionado a uma 

düninuição da formação de AMPc intracelular induzida pelo lítio. Os túbulos 

coletores de ratos adultos não contê1n glicogênio. Logo, a alteração referida, 

precoce, presutnivelmente específica da nefropatia do lítio, não ocorre nesta 

espécie (KINCAID-SMITH & NAMRA, 1988). No presente estudo não foram 

encontradas tais inclusões, diferente1nente dos de outros autores que também 

utilizaram ratos e1n suas pesquisas (MAC AULIFF & OLESEN, 1983). Os 

achados de perdas discretas da borda em escova, em todos os animais, nas 

duas etapas do estudo, podetn estar relacionadas com a isquemia renal que 

ocorre dunmte o sacriiício do animal (VENKATACHALAM e cols., 1981). 

Unl dos objetivos principais da pesquisa foi o de avaliar o uso da 

arnilmida na prevenção da nefropatia tubulointersticial induzida pelo lítio. A 

hipótese de trab<1lho formulada foi a de que a an1ilorida inibiria a entrada de 
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lítio nas células dos túbulos contorcidos distais e nos duetos coletores, 

prevenindo, deste modo, o dano renal. A con1paração dos achados dos 4 

grupos de aniinais expostos ao lítio, revelou que aqueles que receberam 

amilorida não apresentaram alterações morfológicas significativamente 

diferentes das daqueles que receberrun veículo. Não houve diferença, e1n 

termos de prevenç;io de dano tubular renal, entre os dois grupos, apesar de 

ter h.avido um certo grau de melhora fw1cional. 

O lítio inibe o efeito estimulante do HAD sobre a reabsorção de água 

pelo túbulo contorcido distai e dueto coletor (SINGER e cols.,1972; FORREST 

e cols., 1974; WEEB e cols., 1975; MARTINEZ MALDONADO & OPAVA

STITZER, 1977; BATLLE e cols., 1982). Vários experünentos têm demonstrado 

que o lítio entra nas células dos túbulos contorcidos distais e duetos coletores 

e impede a ação do HAD, em níveis proximais e distais à formação de AMPc 

(FORREST e cols., 1974). A base racional para o uso da aJ.nilorida na poliúria 

induzida pelo lítio teve origem no conhecimento de que ela impede o efeito 

inibitório do lítio sobre o transporte de água na bexiga de rã, um epitélio que 

transporta água de uma 1naneira semelhante à dos duetos coletores dos 

tnanüferos (HERRERA, 1972; SINGER & FRANCO, 1973). A amilorida bloqueia 

a entrada de lítio, na porção celular apical, de maneira tnais intensa que o 

sódio (HERRERA, 1972; SINGER & Ff<ANCO, 1973). Este efeito in vitro tem 

sido denwnstrado i11 vivo em. v<:mos modelos experimentais (WEEB e cols., 

1975; MARTINEZ MALDONADO & OPAVA-STITZER, 1977; MEHTA e 

cols., 1979). 

Os achados anatomopatológicos aqui apresentados ajudaJ.TI a esclarecer 

os tnecanistnos de nefrotoxicidade do lítio. Partindo da premissa que a 

aJ.Tiilorida bloqueia a entrada do lítio na célula pela face luminal e observando 

que não houve prevenção do dano celular, pode-se inferir que a entrada do 

lítio pela porção basal poderia representar importante fator na fisiopatologia 

da nefropatia tubulointersticiaJ. A concentração do lítio é n1uito elevada, na 

medula, pela ação dos mt..'Guüstnos de concentração urinária (CHRISTENSEN 

e cols., 1985). Apesar de o epitélio do néfron distai ser de alta resistência 

elétrica, a concentração i..ntersticial do lítio é tnaior que a do plasma e 

suficiente para provocar dano celular. 

A existência de um cotransportador na porção celular basal, que pode 

sofrer a açào da anlilmida e do lítio na modulação do transporte do próprio 

lítio, do sódio e do hidrogênio, sugere outros ntecanismos de nefrotoxicidade 
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do lítio (KINSELlA & ARONSON, 1980). O cotransportador sódio/hidrogênio, 

responsável por transporte ativo sectmdário, foi inicialmente demonstrado em 

vesículas derivadas de microvilosidades intestinais e de túbulos proximais de 

ratos (MURER e cols., 1976); tal cotransportador desempenha papel importante 

na excreçüo de ácido e reabsorção de sódio. No homem, sua distribuição é 

<U11pla c possui funções vatiadas. No néfron distai existe utna operação 

paralela à reabsorção ativa, transcelular, de sódio, caracterizada por reabsorção 

elctrogênica do sódio e excreção de hidrogênio, pron1ovendo trocas sódio/ 

hidrogênio juntatnente con1 trocas cloro/ ácido carbônico (BERRY & RECTOR, 

1991). As propriedades deste sistema têm sido estudadas (KINSELLA & 

ARONSON, 1980). Além do sódio, este sítio possui afinidades pelo próprio 

hidrogênio, lítio e <unônia. O lítio é 20 vezes mais ávido que o sódio por este 

cotrans portador. A captação de sódio pela formação de gradiente de eliminaçào 

de hidrogênio para fora da célula ou a inibição desta captação pela adição de 

lítio ou <U11Ônia no meio luminal, de forn1a con1petitiva no sítio externo de 

ligação, não é aceita por todos (KAHN, 1987; MAHNENSMITH & ARONSON, 

1985). 

A atnilorida compete pelo sítio externo do cotransportador inibindo, de 

rnodo reversível, as trocas sódio/hidrogênio. Dúvidas quanto à capacidade 

do lítio ou da atnônia de inibir as trocas de sódio por hidrogênio, de forma 

cornpetitiva, sugeretn ausência de resposta inibitória da amilorida às trocas 

sódio/lítio (MAHNENSMITH & ARONSON, 1985; KAHN, 1987). Limitações 

de ord(~m cinética, "-~ não a falta de sensibilidade ao fármaco, teriam contribuído 

para a diminuiçào da afinidade a amilorida, quando o sistema é avaliado 

utilizando-se lítio ao invés de sódio. 

Presumindo que o modelo ora adotado é adequado para avaliar a 

prevenç~l.o da nefropatia tubulointersticial induzida pelo lítio e de acordo cmn 

os resultados, segundo os quais a atnilorida não foi capaz de prevenir a 

entrada do lítio no interior das células dos túbulos contorcidos distais e 

duetos coletores, novas hipóteses deve1n ser elaboradas sobre o transporte de 

lítio para o interior destas células e seu mecanismo de nefrotoxicidade. U1na 

interpretação dos achados do presente estudo, pennite pressupor que o lítio, 

numa primeira hipótese, não possa entrar no interior da célula somente pelo 

1nes1no canal catiônico do sódio, at11ilorida-sensível. O uso da amilorida, não 

auxiliaria na prevenção da nefropatia tubulointersticial. Outra possibilidade 

seria que, apesar da ação da amilorida sobre a entrada do lítio e sódio nas 
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células, haveria uma maior afinidade do lítio pelo cotransportador sódio/ 

hidrogênio. Desta 1naneira, tnesmo cotn o bloqueio dos canais catiônicos, o 

lítio entraria nas células e as lesaria. 

Novos estudos devetn ser realizados para avaliar as relações de 

transporte do lítio, sódio, hidrogênio, atnilmida e outras substâncias no nível 

do néfron distal. Tais estudos são indispensáveis para se poder rnelhor 

explicar a fisiopatologia da nefrotoxicidade produzida pelo lítio. 
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6-CONCLUSÕES 

Os dados do presente trabalho permitem as seguintes conclusões: 

a) Ratos 1nachos Wistar (rattus novergicus), expostos a dieta com 60 

mmol por quilo de ração padrão, comercial, seca, para animais de laboratório, 

e que recebem água e solução salina 0,45% suplementar, desenvolve1n poliúria 

e nefropatia tubulointcrsticial. 

b) A nefropatia caracteriza-se morfologicamente por plemnorfisn1o 

nuclear e celular e dilatação tubular. Atrofia tubular e infiltrado intersticial 

mononuclcar são achados infrequentes. 

c) A poliúria e a redução da capacidade de concentração urinária 

induzidas melhoram, parcialmente, com o uso de amilorida nas doses de 2,5 

mg/kg/ dia, em dose única, ou de 10 mg/kg/ dia, em duas tomadas. 

d) O uso da amilorida, nas doses supra citadas não previne as lesões de 

ncfropatia tubulointersticial. 
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RESUMO 

Foram investigadas alterações urinárias, séricas e da n1orfologia renal 

em ratos Wistar (rattus novergicus), machos, divididos em grupos de animais 

expostos à dieta padrão ou com LiCl 60 n1moljkg de ração seca e tratados 

c01n solução controle (água) ou amilorida 2,5 e 10 mg/kg/ dia. 

A pesquisa consistiu num experimento, c01n distribuição temporal, que 

avaliou o peso, o volun1e urinário médio , a osmolaridade urinária média e 

variáveis séricas coletadas ern 5 e 11 semanas de estudo. Incluiu, também, a 

análise por m.icroscopia óptica da 1norfologia do tecido renal dos animais dos 

vários grupos, sacrificados ao final de 12 semanas de expe1i1nento. A pesquisa 

foi dividida em duas etapas: na primeira, foran1 utilizados 2,5 mg/kg/ dia de 

anlilorida e, na segtmda, 10 mg/kg/ dia. 

Os resultados das variáveis quantitativas estudadas foram analisados 

c01nparativainente entre os grupos e ao longo do estudo, nas duas etapas. Os 

achados morfológicos foram também analisados q uantitativamente e expressos 

em. termos de graus de lesão. 

Os animais expostos ao lítio e tratados c01n an1ilorida apresentaran1 

melhora parcial da poliúria e das alteraçôes da capacidade de concentração 

uriná-lia, quando comparados cmn os expostos ao lítio e solução controle. 

Eles tanüx?m apresentar<-illl aun1ento de peso ao longo do estudo, o que não 

foi observado no grupo controle. A amilorida não impediu a ocoiTência da 

ndropatia tubulointersticial induzida pelo lítio. 



SlJl\1MARY 

We have studied serum and urinary abnormalities, as well as renal 

morphology (light microscopy) in male Wistar rats (rattus novergicus) under 

LiCl (lithiu1n chloride) ( 60 mmoljkg/" d1y food") therapy when treated with 

amiloride (2,5 and 10 mg/ kg/ day). 

A control group has been treated with a standard solution (water) 

instead of amiloride. A group of rats on a standard (without lithium) diet was 

also put on amiloride (2,5 and 10 mg /kg/ day) or standard solution (water) 

and used as contrais. 

The experiment has been a temporal distribution. The weight, mean 

urinary volume, mean urinary osmolarity and serum biochemistry were 

recorded before the beginning and at 5 and 11 weeks of study. The animais 

were killed after 12 weeks and the kidneys removed for histologic analysis 

(light microscopy). 

The study has been clone in two steps: in the first the amiloride dosage 

employed was 2,5 mg/kg/day and in the second 10 rng/kgjday. 

The data recorded were analysed comparing the results among different 

groups and studying each group against the time. 

A score has been used to determine the severity and to compare the 

histologic findings among the different groups. 

The animais that had received lithium and were treated with amiloride 

showed a partia! improvement in poliuria and increased their ability to 

concentrate urine. In contrast to the contrai group these rats increased their 

weight throught the study. 

Amiloride did not protect the animais from having interstitial renal 

changes associated to lithium. 
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