J. Bras. Nefrol. 1999; 21(2): 71-81

71

Mecanismos celulares e moleculares da nefrotoxicidade
pela cisplatina
Simone Mafalda Rodrigues Camargo, Nestor Schor

A cisplatina é um antineoplásico amplamente utilizado na quimioterapia de tumores, aumentando a
sobrevida ou mesmo promovendo a cura do paciente. O seu principal efeito colateral é a
nefrotoxicidade. Os mecanismos desse efeito adverso ainda não são bem conhecidos, podendo
estar relacionados à apoptose, necrose, peroxidação lipídica e aumento da concentração de cálcio
intracelular. A presente revisão tem por objetivo colaborar para o conhecimento dessa faceta da
cisplatina, condição imprescindível para a formulação de esquemas terapêuticos que atenuem a
lesão renal, sem comprometer a eficácia dessa importante droga.
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Introdução
A cisplatina foi descoberta acidentalmente na
década de 601 e começou a ser utilizada na quimioterapia do câncer já na década de 702. Atualmente, é
um dos agentes quimioterápicos mais utilizados e, em
conjunto com outras drogas, pode proporcionar a cura
do câncer de testículo em 80% a 85% dos casos3,4 e
prolongar a sobrevida de pacientes com outros tipos
de tumor, tais como de cabeça e pescoço, pulmão,
ovário, cérvix uterino, endométrio e bexiga5.
Após penetrar na célula e sofrer modificações
químicas2, a droga liga-se ao DNA genômico e/ou no
mitocondrial6. Alterações conformacionais ocasionadas

pela ligação da cisplatina ao DNA genômico afetam os
processos de replicação e transcrição, e provocam
torções da fita de DNA que dificultam a ação das
enzimas de reparo e o remodelamento da cromatina.
A impossibilidade de reparo da fita de DNA pode levar
a célula tumoral à apoptose7,8. Por outro lado, a ligação
da cisplatina com o DNA mitocondrial leva à diminuição
de ATP e, conseqüentemente, à diminuição da
atividade de ATPases e alteração do conteúdo de
cálcio. A diminuição da respiração celular pode
produzir espécies reativas de oxigênio, levando à
peroxidação lipídica das células9,10. Esses mecanismos
parecem estar relacionados entre si e com a nefrotoxicidade causada pela droga, que é o fator mais
limitante de seu uso. Nesta revisão, analisaremos os
estudos que relacionam apoptose, necrose, peroxidação lipídica e aumento da concentração de cálcio
intracelular na nefrotoxicidade induzida por essa
droga.

Nefrotoxicidade da cisplatina
A insuficiência renal aguda (IRA) induzida pela
cisplatina é dose-dependente e pode ser revertida com
a retirada da droga11. Caracteriza-se por ser nãooligúrica, com proteinúria discretíssima típica de lesão
tubular (β2-microglobulina)12 e por excreção aumen-
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tada de magnésio13,14. Há redução do fluxo sangüíneo
glomerular, sem diminuição do coeficiente de
ultrafiltração glomerular (Kf)15. A taxa de filtração
glomerular mostrou-se significativamente diminuída em
modelos animais, e em humanos permanece praticamente inalterada15, 16. Pode se observar também
enzimúria na fase aguda e que servem de marcadores
de lesão tubular (N-acetil-β-D-glicosaminidase (NAG),
γ-glutamiltransferase, lisozima e fosfatase alcalina)17.
Há um aumento da osmolaridade e do volume urinário,
que pode ser devido à alteração da síntese ou liberação
de vasopressina 18, mudanças na tonicidade intersticial19, lesão da porção ascendente espessa da alça de
Henle20 ou sobrecarga da porção distal devido à lesão
na porção proximal21.
O exame morfológico mostra que as lesões iniciais
afetam preferencialmente as células epiteliais. As
células da porção S3 do túbulo proximal, do túbulo
distal e do coletor podem estar comprometidos em
diferentes graus, dependendo das espécies estudadas,
mas sempre as células do túbulo proximal são as mais
prejudicadas22. As mudanças glomerulares mais comuns
são glomeruloesclerose não-específica23.
A cisplatina apresenta um clearance renal maior
que da creatinina (156% em relação a esta última), por
ser secretada pelos túbulos. Ela também se acumula
nos túbulos, e isso pode ser o motivo de maior
toxicidade nessas células24.

passivo acidental, sempre patológico, que resulta em
perda progressiva da estrutura e da função, após lesão
irreversível. Há entumecimento da célula e das
organelas em geral, lesão da membrana com liberação
do material intracelular e desencadeamento de reação
inflamatória25 (Figura 1).
Bioquimicamente, a apoptose tem sido caracterizada pela ativação de endonucleases que cortam o
DNA em pedaços de tamanho homogêneo. A fita de
DNA está enrolada em proteínas chamadas histonas,
e a esse complexo se dá o nome de nucleossoma,
ocorrendo aproximadamente a cada 200 pares de
bases. As endonucleases ativadas cortam o DNA entre
os nucleossomas, resultando em fragmentação
ordenada a espaços de tamanhos múltiplos de 200 pares
de bases. Essa clivagem característica propicia o
aparecimento de bandas ou degraus à eletroforese em
gel de agarose, e é uma das técnicas mais utilizadas
para detecção grosseira da apoptose. A necrose, por
sua vez, apresenta-se nesse método com um aspecto
de esfregaço, já que ocorre clivagem desordenada do
DNA, com fragmentos de tamanho menor (Figura 2).
A partir de estudos com o nematode Caenohabditis
elegans26, 27, no qual se verificou haver genes que são

Existem dois mecanismos distintos de morte celular,
necrose e apoptose. A apoptose tem sido bastante
estudada desde a década de 70. É um processo ativo
que pode ocorrer em situações tanto fisiológicas como
patológicas, e sua descoberta foi de extrema importância no estudo da morfogênese e do câncer.
Morfologicamente, a célula em apoptose caracterizase por diminuição de tamanho, envolvendo tanto o
citoplasma como o núcleo. A membrana citoplasmática
e as organelas mantêm-se íntegras, mas há formação
de vacúolos. A alteração morfológica mais característica
aparece no núcleo, quando a cromatina condensada
se redistribui perifericamente. A célula diminui de
tamanho, o material intracelular é dividido em corpos
cercados pela própria membrana citoplasmática, que
são absorvidos pelas células vizinhas ou macrófagos
residentes. A necrose, em contraste, é um processo

è

Apoptose

Figura 1. Núcleo de células LLC-PK1 marcadas com
o corante fluorescente Hoechst 33342: normal
(esquerda) e apoptose (direita). Podemos observar
nitidamente os corpos apoptóticos (setas), com a
cromatina condensada e DNA fragmentado mais
brilhante.

Figura 2. Eletroforese em gel de agarose, onde se
pode observar DNA de células LLC-PK1 com
padrões característicos de necrose (esfregaço) e
apoptose (escada). Esse é um dos testes mais
comuns para se analisar apoptose qualitativamente.

è
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responsáveis para manutenção da vida (ced-9) e outros
necessários para a morte (ced-3 e 4), pesquisadores
começaram a procurar genes homólogos em mamíferos.
Foi identificado o bcl-2 como homólogo do ced-9, ICE
(interleukin-1β-converting enzyme) como homólogo de
ced-3 e o homolólogo de ced-4 não foi identificado. Esses
genes codificam enzimas, que nos mamíferos são
chamadas de caspases por serem cisteína aspases. As
caspases são divididas em subfamílias e parecem formar
uma cascata proteolítica-chave na apoptose. Sua ativação
é indispensável para o aparecimento do fenótipo das
células apoptóticas e pode ser prevenida por inibidores
das caspases, endógenos ou exógenos. As subfamílias
são ICE (caspases 1, 4, 5), CPP32 (caspases 3, 6, 8, 10,
7) e ICH (caspases 2, 9) (Figura 3).
A caspase-1 (ICE-interleukin-1β-converting enzime)
é sintetizada como uma pró-enzima inativa de 45 Kda
e é ativada proteoliticamente por um mecanismo
desconhecido em resposta a diversos agentes
inflamatórios. A forma ativa é composta de 2 subunidades, uma de 20 Kda e outra com 10 Kda. Ela é a
protease responsável pela conversão do precursor
inativo da citoquina (31 Kda), pró-interleucina 1 β (pró
IL-1β ) para a sua forma ativa (17,5 Kda). Ela também

parece estar envolvida na maturação proteolítica do
fator indutor de interferon-γ (IGIF), que é uma citoquina
de 18 Kda e estimula células T a produzir interferonγ28, 29. Foram descobertas mais duas enzimas que, pela
sua homologia de seqüências, foram classificadas como
da família ICE, sendo caspases 4 (ICEre1 II/TX/TCH2)
e 5 (ICEre1 III/TX), as quais parecem estar relacionadas
com a regulação da apoptose30-33.
A caspase 3 foi clonada e mostrou codificar uma
cisteína protease de 32 Kda, por isso chamada de
CPP32. Independentemente, em outros dois laboratórios34-36, a caspase-3 foi também clonada e recebeu
o nome de Yama (Deus Indu da morte) e de apopain.
É a protease humana similar àquela codificada pelo
gene ced-3 nos nematódeos, sendo amplamente
distribuída e bastante expressa em linfócitos, sugerindo
ser mediador de apoptose no sistema imune. É uma
das enzimas-chave da apoptose, responsável pela
clivagem proteolítica de muitas proteínas como a enzima
nuclear PARP. A PARP, poly(ADP-ribose) polimerase,
é responsável por certos mecanismos de reparo do
DNA.
No grupo da caspase-3 temos ainda as caspases-6,
-7, -8, -9 que formam o subgrupo com função

Figura 3. Esquema hipotético da cascata proteolítica das caspases, montado a partir de inibidores específicos. As caspases foram descritas pela primeira
vez em 1992 e ainda há muitas dúvidas de como agem e interagem.
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semelhante à ced-3. Caspase-6, Mch2 (mammalian ced3 homologue), 34 Kda, tem alta afinidade com caspase3 e pode ser ativada por esta. Caspase-7 (Mch3/ICELAP3/cmh-1), 35 Kda, foi clonada em três laboratórios
diferentes simultaneamente37-39, sendo semelhante à
ced-3, mas conhecido como regulador negativo da
apoptose. Caspase-8 (Mach/FLICE/Mch 5) têm várias
isoformas de aproximadamente 55 Kda, é bastante
expressa em leucócitos do sangue periférico, sugerindo
ter papel importante na apoptose induzida na
homeóstase dos linfócitos.
Os receptores de CD95 (Fas) e TNF (p55-r e TNFR1)
são membros da família de receptores TNF/fator de
necrose tumoral. A ativação desses receptores de
citoquinas, pelos seus ligantes naturais ou anticorpos
agonistas, resultam em apoptose. Os receptores de CD95 e TNF mostram uma região terminal chamada death
domain e a esse domínio se liga FADD/MORT (fasassociating protein with death domain) e TRADD
(TNFR1 associated death domain protein), além da RIP
(receptor interacting protein), CAP1-4 e DED (death
domain efector). A caspase-8 liga-se a esse complexo e
desencadeia a cascata proteolítica, levando a mudanças
características durante a apoptose. Caspase-10 (Mch 4)
tem 55 Kda, é bem semelhante a caspase-8 e é bastante
distribuída no organismo. Ela ativa as pró-caspases-3,
-7 e mesmo a -10, podendo mesmo ser ativada pela
caspase-840,41f.
Caspases-2 (ICH-1/Need 2) e -9 (ICE-LAP6/Mch6)
formam um outro subgrupo, não tendo substrato
definido e cliva o PARP depois de ativada pela caspase3 ou granzyme B, respectivamente42.
Essas caspases têm inibidores, como a proteína
codificada pelo gene do vírus cowpox, a CrmA (cytokine
endogen modifier), um peptídeo de 38 Kda, que parece
facilitar a infecção viral, inibindo a resposta
inflamatória do hospedeiro e a apoptose mediada por
CD9538, 43. Outro produto de gene viral, uma proteína
de 35 Kda de baculovírus, a p35, também parece
atenuar apoptose por agir na via das caspases44. O IAP
(inhibitor of apoptosis protein) é endógeno e tem
mostrado inibir a atividade das caspases-3 e -7, mas
não das caspases-1, -6 e -8. Há também inúmeros
inibidores sintéticos disponíveis no mercado atualmente45, 46.
Na molécula, a apoptose é regulada por uma
crescente lista de oncogenes (bcl-2, myc, ras, abl, fos)
e genes supressores de tumor (p53, Rb). A família de
polipeptídeos homólogos à bcl-2 parecem ter um papel

particularmente modulador, induzindo apoptose (bax,
bcl-xs e bak) ou suprimindo-a (bcl-2, bcl-xl, mcl-1)47.
Essa via de morte pode estar interrompida nas
células tumorais, conferindo vantagens de sobrevivência e proliferação por mutações nos protoncogenes, em genes supressores de tumor (p53) ou
genes envolvidos nos mecanismos de reparo à lesão
no DNA, assim como esta pode estar estimulada em
doenças neurodegenerativas, AIDS e lesão isquêmica.
Radiação ionizante e muitas drogas, como as utilizadas
no tratamento do câncer, danificam o DNA e podem
levar as células à morte por apoptose 48-55. Em células
tumorais o gene p53 está mutado, deletado ou
rearranjado. Ele está envolvido no ciclo celular e
parece mediar o reparo do DNA, participando do
checkpoint da célula na fase G1 da divisão celular. Se
a célula está normal, a divisão continua e entra na
fase S, e se o p53 detecta algum dano no DNA, essa
alteração é reparada. Quando isso não for possível,
a célula decide entrar em apoptose. Vários estudos
têm verificado que a cisplatina mantém o ciclo celular
estacionado em um dos dois checkpoints, G1 ou G2/
M com subseqüente quebra da dupla cadeia de DNA,
fenômeno relacionado à apoptose. Este pode ser o
mecanismo de morte celular ocasionada pela
cisplatina56-59. Vários autores têm tentado compreender
os mecanismos pelos quais a cisplatina induz
apoptose e se esses mecanismos estão relacionados
com a resistência de certos tumores à droga. Kondo e
colaboradores60 sugerem que ela induz apoptose por
via das caspases, independente dos níveis de p53 e
pode ser inibida pelo tetrapeptídeo inibidor de ICE
(Ac-YVAD-CMK) ou pela superexpressão dos genes
inibidores de apoptose bcl-2 e bcl-X L . Outros
pesquisadores confirmaram o envolvimento das
caspases na indução da apoptose pela cisplatina.
Estudaram também se a resistência a essa droga era
devido à perda da capacidade de entrar em apoptose
e sugeriram que os mecanismos de apoptose não estão
envolvidos na resistência à droga em células de
leucemia in vitro61. Gibb e colaboradores62 sugerem
que a resistência está relacionada com a apoptose,
mas que é determinada pelas características celulares
e genéticas da célula-alvo. Um outro fator estudado e
que pode estar envolvido com a sensibilidade ou
resistência da célula é a capacidade de reparo do DNA,
após tratamento com a cisplatina 63. Além disso, o
mecanismo envolvido na apoptose de células
resistentes e sensíveis pode ser diferente64.
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Como já foi mencionado anteriormente, a nefrotoxicidade da cisplatina é um dos efeitos colaterais que
limitam seu uso. Ela causa lesão tubular e a morte das
células tubulares pode ocorrer por necrose ou
apoptose, dependendo da dose e tempo da exposição65,66. Em células de túbulo proximal in vitro, a
cisplatina induz necrose em altas doses (800 µM) e
apoptose em doses menores (8 µM). Também foi
verificado que a apoptose induzida pela cisplatina foi
inibida por antioxidantes, sugerindo que as espécies
reativas do oxigênio possam estar envolvidas67, 68.
As espécies reativas do oxigênio promovem
clivagem do DNA por endonucleases diferentes
daquelas induzidas na apoptose69. No entanto, outros
pesquisadores sugerem que possa haver ligação entre
a peroxidação lipídica causada pelas espécies reativas
de oxigênio, o aumento de cálcio intracelular e a
apoptose, o que será discutido no próximo tópico.
Em nosso laboratório, realizamos experimentos
com células de túbulos proximal (LLC-PK1) e distal
(MDCK) na presença de cisplatina, assim como vários
outros agentes que conhecidamente induzem apoptose
(glicocorticóide, ausência de soro, radiação, estaurosporina, TNF). Observamos nas duas linhagens de
células que a cisplatina em alta dose induziu apoptose
em menor tempo (100 µM/6 horas e 24 horas) e em
baixa dose em maior tempo (1 µM/4 dias), assim como
observado anteriormente. A radiação e a estaurosporina também induziram apoptose em ambas e o
TNF, por sua vez, não induziu em nenhuma das duas.
A ausência de soro induziu apoptose nas células MDCK,
mas não nas LLC-PK1.

Concentração de cálcio
i n t r a c e l u l a r ( [ C a+ + ] i )
Enquanto a concentração do íon cálcio ([Ca2+]) no
espaço extracelular ([Ca2+]e) se aproxima de 1 mM (50%
ionizado), a concentração do cálcio intracelular total
([Ca2+]) tem metade desse valor, estando grande parte
ou seqüestrada no retículo endoplasmático rugoso e
nas mitocôndrias ou ligada a proteínas. Por sua vez, a
concentração de cálcio livre no citosol ([Ca2+]i), que é
aproximadamente apenas 100 nM, aumenta consideravelmente em resposta a vários sinais de ativação
celular, tais como quando da síntese de autacóides70 e
de hormônios do crescimento71.

Esse aumento da concentração de cálcio intracelular
([Ca++]i) pode ser devido a influxo de cálcio do meio
extracelular, ou liberação de estoques intracelulares.
Pode se dar por ação de agonistas que se ligam a
receptores e ou canais de cálcio na membrana, ou por
mudanças no potencial de membrana, ativando canais
de cálcio sensíveis a mudanças de voltagem. Os canais
de cálcio sensíveis a mudanças de voltagem (VOC,
voltage-dependent calcium), como o próprio nome diz,
são ativados por mudanças no potencial de membrana
e possibilitam o influxo do íon do meio extra para o
meio intracelular. Estes podem ser classificados
conforme a corrente, porque são ativados e segundo
suas características farmacológicas. Eles são de 4 tipos
L, T, N e P. Os tipos L, N e P são ativados por altas
voltagens (HVA, high voltage activated), mas diferem
farmacologicamente. O tipo L, o mais comum, é sensível
a compostos 1, 4-diidropiridinas, é bloqueado por
verapamil, diltiazem, nifedipina, mas é insensível a
toxina ω-conotoxina. O tipo N é resistente a diidropiridinas e sensível a ω-conotoxina, e o tipo P é
resistente a ambos. O tipo T é ativado por baixas
mudanças de voltagem (LVA, low voltage activated), é
resistente a análogos da diidropiridina e sensível ao
níquel, amilorida e octanol72.
Outro mecanismo muito importante de aumento de
influxo de cálcio, tanto do meio extra como mobilização
de estoques do meio intracelular, é pela ativação de
receptores por agonistas e formação de segundos
mensageiros. Esses receptores são acoplados às
proteínas G localizadas na parte interna da membrana,
ativando diferentes segundos-mensageiros. Quando
a proteína G ativa uma proteína chamada adenilato
ciclase, o segundo mensageiro será o AMP cíclico.
Quando ela ativar uma fosfolipase C, esta enzima
quebra um fosfolípede de membranna, o fosfatidil
inositol bifosfato (PIP2), dando origem a dois
compostos, o fosfatidil inositol (IP3), que se liga a
receptores no retículo endoplasmático (IP3r) e libera
cálcio ionizado para o citoplasma, e o diacilglicerol
(DAG) que ativa a proteína quinase C73.
Ainda há um outro tipo de canal de cálcio, os
chamados canais ativados por liberação de cálcio
(CRAC, calcium release activated channel). Ele não
requer ocupação de receptor, pode ser ativado por
substâncias que depletam os estoques intracelulares
de cálcio, são resistentes a inibidores dos canais
sensíveis a mudanças de voltagem, são inibidos por
lantânio e cádmio 74.
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Modificações na concentração de cálcio intracelular
([Ca2+]i) resultam em alterações de um grande número
de atividades bioquímicas. O aumento da [Ca2+]i ativa
uma proteína chamada calmodulina que funciona como
um receptor intracelular para o cálcio e modula a maioria
dos processos que o envolve. Tem sido demonstrado
que esse sistema tem papel central não só na contração
de todas as formas de músculo, secreção hormonal e
ação de drogas como também, entre outros, na liberação
e síntese de citocinas, na ativação linfocitária, na
regulação da atividade enzimática, na proliferação
celular, na formação de espécies reativas de oxigênio,
na necrose e apoptose75.
Estudos sobre o mecanismo biológico de agentes
citotóxicos que geram espécies reativas de oxigênio
indicam que os sistemas de transporte de cálcio
localizados na mitocôndria, retículo endoplasmático e
membrana plasmática podem ser danificados pelos
radicais livres de oxigênio. Isso diminui a saída de
cálcio, quebrando a homeóstase intracelular com
manutenção de altos níveis de cálcio. O estresse
oxidativo pode estar relacionado com apoptose e o
aumento da [Ca2+]i com ambos. Uma boa evidência
disso é que a apoptose induzida por glicocorticóides
leva a aumento da [Ca2+]i e é inibida pelo uso de
antioxidantes. Adicionalmente, inúmeras enzimas
envolvidas na apoptose são ativadas diretamente pelo
cálcio. A calpaína, uma endonuclease neutra dependente de cálcio, está ativada na apoptose induzida por
diversos estímulos. Essa enzima tem como substrato
proteínas do citoesqueleto, foldrina e vimetina. O papel
dessas proteínas na apoptose ainda não está muito
bem-definido, mas parece estar envolvido com a
redução de tamanho e vacuolização da membrana e
outras alterações estruturais. Também há a clivagem
de uma proteína de matriz nuclear chamada laminina
por uma protease dependente de cálcio, que pode vir
a ser a caspase-3. O aumento da [Ca++]i também pode
ativar endonucleases, como a NCC18 dependente de
Ca++/Mg++ e a enzima DNase I, que está presente no
retículo endoplasmático e que pode chegar ao núcleo
após lesões na membrana do retículo e do próprio
núcleo76, 77.
Apesar de haver indícios de que a cisplatina induza
apoptose e provoque peroxidação, o papel do aumento
da [Ca++]i no mecanismo de toxicidade induzido pela
droga é bastante controverso e depende das células
estudadas. Kasabdjii e cols.78 trabalhando com cultura
de células nervosas PC12, verificaram que cisplatina
não induziu aumento de cálcio intracelular. Em outro

estudo55 em que os pesquisadores utilizaram células
de glioblastoma humano resistentes a terapia com
várias drogas, e uma associação de cisplatina a diversos
inibidores de canal de cálcio sensíveis a diidropiridina
como a nicardipina, nimodipina e nifedipina, foi
verificado aumento da citotoxicidade na associação de
cisplatina e nifedipina. Segundo os autores, a
nifedipina poderia reagir a alvos intracelulares que
aumentariam o efeito antitumoral da cisplatina,
independente de seu efeito nos canais de cálcio. Uma
outra hipótese levantada por eles é que a nifedipina
poderia induzir aumento da [Ca2+]i por um mecanismo
independente dos canais sensíveis a mudança de
voltagem. Esse cálcio poderia ativar endonucleases Ca2+
dependentes e induzir apoptose. Yamamoto e cols.79
sugerem que a toxicidade da cisplatina em células
ciliadas da cóclea é decorrente da inibição dos canais
de cálcio dependente de voltagem.
Quanto às células renais, DeWitt e cols. 80
observaram que ratos tratados com doses nefrotóxicas
de cisplatina (10 mg/kg) avaliados 4 horas após o
tratamento apresentavam aumento da [Ca ++]i por
incrementar a liberação de cálcio do retículo
endoplasmático quando avaliados isolados. O mesmo
não foi observado com a transplatina, isômero sem
efeito antineoplásico ou nefrotóxico. Kim e cols.81
confirmaram em estudos in vitro dados apresentados
pelos pesquisadores acima citados, com aumento da
[Ca++]i de origem nos estoques intracelulares. Zhang &
Lindup82 verificaram que esse aumento de cálcio pode
não estar relacionado com a peroxidação lipídica e sim
com a depleção de grupos SH. Esses fazem parte de
inúmeros sítios ativos de proteínas e são inativados
por se ligarem à cisplatina.
Haragsim & Zima83, constataram que ratos que
receberam dose única de cisplatina (3 mg/kg, i.p.)
precedida por verapamil (0,1 mg/kg, i.p., 30 minutos)
apresentaram menor nefrotoxicidade induzida pela
cisplatina, quando foi observada melhora da função
renal, tanto por aumento da taxa de filtração
glomerular (clearance de cratinina) como pela melhora
da função tubular (diminuição da enzimúria).
Em nosso laboratório, trabalhando com células LLCPK1, MDCK e células mesangiais de camundongos
imortalizada, observamos que a cisplatina não induziu
aumento na [Ca ++]i dessas células. A nifedipina,
utilizada em conjunto com o antineoplásico, não
melhorou a viabilidade ou diminuiu a apoptose
induzida pela cisplatina em células de túbulo proximal
LLC-PK1 (10-4 M/24 horas). Em alguns modelos de
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apoptose, o aumento da [Ca++]i parece estar envolvido
com os mecanismos desse tipo de morte, evidenciadas
por aumento da morte com a adição de ionóforos ou
diminuídas com bloqueadores de canal de cálcio84. O
mesmo não acontece em nosso modelo. Esse resultado
parece razoável quando se avalia os experimentos de
determinação da [Ca++]i, em que a cisplatina não induziu
aumento em nenhum tipo celular. Podemos sugerir
então que o aumento da [Ca++]i não está envolvido com
o mecanismo inicial de lesão induzido pela droga nem
com o tipo de morte induzida nas células proximais.

Peroxidação lipídica
Os intermediários reativos do oxigênio são formas
químicas que podem ser formadas em várias situações
fisiológicas, inclusive durante a respiração celular. De
1% a 5% do oxigênio molecular (O 2) sofre uma
redução incompleta e forma o radical superóxido (O2),
quando deveria, após uma redução tetravalente, ser
reduzido a água. Como sistema de defesa contra esse
ânion, o organismo utiliza a superóxido dismutase
que é responsável pela sua metabolização em
peróxido de hidrogênio, o qual, por sua vez, é
reduzido à água pelas enzimas glutationa peroxidase
ou catalase 85. Além desse sistema enzimático, as
células utilizam outras substâncias para inativar os
radicais livres, como a glutationa, ácido úrico, vitamina
C e E, zinco, cobre e selênio86. Em algumas situações
em que há o aumento da produção desses intermediários ou uma diminuição do sistema de defesa,
os ânions superóxido e peróxido de hidrogênio
podem reagir na presença de íons férricos (reação de
Haber-Weiss) produzindo uma espécie muito mais
reativa, o radical hidroxil (OH) que pode abstrair
hidrogênios de lipídios, proteínas, DNA e desencadear
uma reação em cadeia de propagação de radicais
livres87. Nas membranas, os ácidos graxos insaturados
mudam sua configuração e desestruturam a bicamada
lipídica, podendo levar a uma série de mudanças na
célula até a morte88.
A cisplatina induz peroxidação lipídica em células
do córtex do rim de ratos in vitro como em rim total in
vivo89, 90. Os estudos para verificar o envolvimento dos
intermediários reativos do oxigênio (IRO) como agentes
patogênicos empregam a detecção de produtos da lesão
oxidativa no tecido ou avaliam o efeito protetor de
inibidores metabólicos dos radicais de oxigênio91.

Em experimentos utilizando a cisplatina e células
renais, verificou-se o envolvimento de diversas vias
de produção de IRO, direta ou indiretamente. Sadzuka
e cols.92 verificaram que no córtex do rim de ratos, após
o tratamento com cisplatina (5 mg/kg), houve
diminuição da atividade das enzimas superóxido
dismutase dependente de cobre e zinco (Cu-Zn SOD),
glutationa peroxidase (GSH-px), glutationa-Stransferase (GST) e catalase, responsáveis pela
eliminação dos ROS.
Ishikawa & Ali Osman93 observaram que a cisplatina
reage diretamente com a glutationa numa razão de duas
moléculas de glutationa para uma de cisplatina. A
glutationa (GSH), principal tiol não ligado à proteína
do organismo, é um tripeptídeo (γ-glutamil-L-cisteinilglicina). Ela é um potente nucleófilo que participa de
uma variedade de reações de detoxificação, tanto por
reação direta com radicais livres, como por reações de
detoxificação enzimática. A glutationa entra como
substrato em reações de redução de hidroperóxidos a
alcoóis e água, catalisadas pelas enzimas glutationaperoxidases, na qual ela é oxidada para a forma de
dissulfeto (GSSG). A glutationa oxidada (GSSG) retorna
novamente a sua forma reduzida (GSH) por uma reação
catalisada pela enzima glutationa redutase na presença
de NADPH94.
Em experimento in vitro, Zhang & Lindup 95 ,
trabalhando com mitocôndrias de córtex de rim de ratos
incubadas com cisplatina, verificaram que houve
diminuição dos níveis de glutationa precocemente ao
aumento dos níveis de substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico, método indireto de avaliação de
peroxidação lipídica. A diminuição dos níveis de
glutationa é um acontecimento que precede a
peroxidação lipídica do tecido. Em experimentos in
vivo, uma diminuição dos níveis de glutationa nos rins
foi observada em ratos 24 horas após a administração
de dose única (5 mg/kg) de cisplatina96. Além disso,
administração de ésteres de glutationa diminui os
efeitos nefrotóxicos da cisplatina97.
Notou-se também que a cisplatina in vitro diminui
a atividade da enzima proteína quinase C na sua fração
citosólica e mitocondrial. Como já foi mencionado
anteriormente, a proteína quinase C é uma enzima
acoplada à membrana que, após ativação pelo
diacilglicerol, fosforila diversas proteínas ligadas à
proliferação celular. Essa inibição é causada tanto pela
diminuição dos grupos sulfidrila como pela peroxidação lipídica, pois foi inibida tanto por um redutor
dos grupos sulfidrila como por um antioxidante98. A
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peroxidação lipídica é dissociada do aumento da [Ca++]i
e dependente de ferro, pois pode ser inibido pelo
quelante de ferro desferoxamine81.

Conclusão
Assim, o conhecimento do(s) exato(s) mecanismo(s)
de lesão renal induzida pela cisplatina possibilitaria a
utilização de esquemas terapêuticos que pudessem
evitar o desenvolvimento de insuficiência renal aguda
ou crônica em alguns pacientes. Tornaria possível seu
uso por pacientes que apresentam função renal
alterada, bem como a utilização de doses maiores, o
que se faz necessário em alguns tipos de neoplasias e
em casos de resistência à droga. Sem dúvida, o enfoque
nas recentes pesquisas, avaliando mecanismos básicos
biológicos, referidos neste artigo, como [Ca +2 ]i,
apoptose e peroxidação lipídica, é promissor e pode
potencialmente modificar a evolução de muitas
neoplasias por propiciar esquemas de tratamentos mais
eficazes.

Summary
Cisplatin is an important antineoplastic drug,
widely employed in tumor chemotherapy. It can
enhance the survival or also remise the patient tumor.
Nephrotoxicity has been observed as the most
important side effect. The mechanism of such adverse
reaction is unknown, but it can be related to apoptosis,
necrosis, lipid peroxidation and/or intracellular calcium
concentration increases. The present review to yearn
for collaborate about understanding this mechanism,
in order to adequate the therapeutics schedule and
induce less renal injury without modifying the effect of
this important drug.
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